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«λατ ἃτι 

κα ην ἥι δι, 

ΟΝ ΤΗΕ ΒΑΡΙ5 ΟΕ ΤΗΠ ΟΟΜΜΟΝ ΕΝάΠΙΡΗ ΥΕΕΒΡΙΟΝ. 

πΤΤΗ ΚΟΤΕΡ, .. 

ν 

Αγέασον αὐτοὺς ἓν τῇ ἀληθδείᾳ σου" ὃ Ἰόγος ὃ σὸς ἀλήθειά ἔστι.--Ἴοπκ ἹΠ:1]. 

ΝΕ ΧΟΒΚ: 

ΑΜΒΏΒΙΟΑΝ ΒΙΒΗΒ ὉΝΙΟΝ. 

ΠΟΌὉΙΒΥΤΙΙΗ: ΒΙΒΙΕ ἘΒΥΙΘΙΟΝ ΑΡΒΟΟΙΑΠΙΟΝ. 

ΤΟΝΡΟΝ: ΤΕῦΒΝ ΤΕ,  00., Νο. 60 ΡΑΤΕΒΝΟΡΒΤΤΕΕ ἘΟΥ’. 

1860. 



Ἐπέετεᾶ, αοσοτᾶϊῖπᾳ ἴο .Α.οὐ οὗ Οοπρτεςβ, ἵπ πο 7εαχ 1860, Ὦγ 

ΗΕ ΑΜΕΒΗΒΙΟΑΝ ΒΙΒΙΒ ὉΝκΙοΝ, 

Τα {πο Οοι]ός Οῇσο οἱ ἐιο Ὀϊρίτιοῦ Οουτί {ου έἱο ΒοπίΏθια Ὠἱβίῖοῦ οἳ Νου Τους, 

Π πρ ἨΟΙΝΜΑΝ, ΡΕΙΝΤΕΗ ΑΝΡ ΒΤΕΕΒΟΙΣΡΕΕ, ΝΕ ΟΣΕ. 



ΙΝΤΕΟΡΙὉΙςΤΤΙΟΝ. 

ΨᾷΕΝΕΒΑΣ ἘΌΙΕΡ ΕΟΒ ΤΗΕ ΡΙΗΕΟΤΙΟΝ 0Ε ΤΒΑΝΒΙΑΤΟΒΒ ΑΝΌ ἘΕΥΙΒΕΒΡ ΕΝΜΡΙΟΣΕΡ ΒΥ ΤΒΕ ΑΜΕΒΙΟΑΝ ΗΙΡ1ΙΗ ΌΝΙΟΝ, 

“1. Ἔπε εκαοῦ πιθωπῖηρ οἱ {1 Ἱπαρίχθά {θχέ, α5 ιοί ἰοχέ ακρτοβαρᾶ {6 {ο 1]οξο π]ιο ππᾶειβίοσᾶ {1ο οπἱαίπα] Βοτϊρίατες αξ 

Όλα πιο που πποτο Ετεί πϊίέοα, παυδέ 9 ἐπαπείωίθά Ὦγ οοιγθεροπᾶ!ΐής Ἱοσᾶ απᾶ Ῥήτβξθς, 5ο {ας ας ἴἩογ απ ς {οαπᾶ, ἵπ {1θ 

ταγηασσ]ας Ίοπσπο οἳ 1]όςο {ο ποσα {16 τετδίοη 1 ἀθείρηεά, ση ιο ]οαςύ Ῥορεῖρ]ο οὐβοαίσ ος πάρθηιίρπςες. 

2. Ὑμδυενεν Ίπεε {5 ο τετεῖοη 1η οοπηπον «περ, ἵδ, εἶα]] Ὦς πιαάο 11ο Ῥαθῖς οἳ τογ]είοη, απᾶ αἲϊ αηπεσθαξαυφ ἠπίρείοτεποο π{(Ἡ 

1π9 εδἰαρ]ε]εᾶ Ῥϊχαεροίοργ εἰα]]. ος αγοϊᾶεά; απᾶ οπἵγ εαοἩ αἰεταίίοης αἶια]] Ῥο πιαᾶς, α8 {πο εχαοί πιοοπίηρ οἱ ἴἱς Ἱπαρίτοᾶ 

τεχί ρπᾶ ἴιο οχἰήπρ ρἰαίο οἳ ιο Ίαηρπαρθ πια τοηπίτο, 

“8. Τταηε]αίίοης ος τθυἰδίοης οἳ {πο Ἄασπ Τοβίαπιθηῦ αλα] Ὦο πιαάο Τοπ ο. τοσεϊτεᾶ Οτοεῖς {οχί, οσα]! εἀϊθεᾶ, ππἶεὰι 

ἆποπη θυτου8 οοχτροίρᾶ.” 

ΒΡΕΟΙΑΙ, ΙΝΕΤΕΌΟΤΙΟΝ6 το ΤΗΕ ΞΕΝΙΡΕΒΡΘ ΟΕ ΤΗΕ ἘΝΑΙΠΙΡΗ Νε ΤΕΡΤΑΜΕΝΤ, 

41. Τμ οΟπππΟς Ἑηρ]ία]ι γθισίοη παπβύ Ὀθ ἔλπο Ἰααῖθ οἳ ιο τοτἰείοι: νο Ετεεῖς ΤΓοχ, Ῥαροίος ἃ Βοπς οσίαγο δὔἰέίον 

οἳ 1851. ἳ ων 

“2. Ὑπεπετας αἩ αἰεταίίοη ἤποη ἐμαῖ τεγεῖοῃ ἵ9 παπᾶς οἩ βη7 οπέμοσίγ αἀάτοπαΙ {ο παῦ οἳ πο τουῖςοτ, δποῖι ααἰλοτίέσ 

πιποῦ Ῥο οἶέθᾶ ἵπ {1 πιαπαφοτἱρί, οἶέμου οἩ {16 6ατπθ ρ8ρθ ΟΥ 1η 4η αρρεπᾶϊσ. 

68, Ένοιγ ἄποοῖς γιοτᾶ ος Ῥιταςθ, ἵπ ἴ1ο {ταπε]αέίοη οἳ π]ίοἃ {1ο Ῥήτασθο]οβγ οἳ ἐο οππιοῦ Υοτείο ἵς οναησθᾶ, πιασή 

Ῥο οατθΏα]]ψ οχαπαϊποᾶ ἵη 6Υ6Υγ οίῖος Ρίου Ίπ πίοῖ 16 ο6σαγς ἵπ {ο Ναι Γεείαπιοπέ, απᾶ {1ο τίοπς οἳ {1ο τονίεου ὃς Εἴτεη 45 

ἴο 18 Ῥγορου ἱπαπαἰαίοη ἵη οαοἩ ρ]αοθ.” 

Τμο Ἰοαᾶῖπς ρεϊποῖρ]ος πο] Ἠαγο Όθοι κορί Ίπ νίοπ Ίπ τογὶδίησ ἴιο ἄοδροὶ οὗ Ἰπικ6, πΠ] 6 

{ουπᾶ {π ιο Τηοᾶπσοίοπε {ο {ο Ἠοτίρίοις οἳ Ἡρ]οείαπς, ἩἨοῦταπς, απᾶ Ματς. Αβ οσο Ἠατο Ὀ6θυ. 

Ῥιρ]Ηε]ιοᾶ Ὦγ {ο Απιοτίοαα Βϊρίο Ὁπίο, τορθ οι ἶ5 Ἱππθοθββαγ. 



ἂν ΙΝΠΕΟΡΌὉΟὉΟΠΤΙΟΝ. 

Τμο {ο απᾶ απχὶείγ αἰεπᾶαπῦ οἩ {πο πνοτς οἳ ἐχαπδ]αοη ΟΥ τεγ]ίοπ, οῦπ Ὦθ ρτορετ]γ αρργοοϊαίθᾶ 

οπΙγ Ὁγ οχροιίεποθ. Ῥοπιθ 6τουῦς πηῖ]] ο]πᾶς {16 πιοδί οαγε{] οπαπα]πα ση, Οαπᾶϊᾶ τοαᾶους 1] τθοο]θοξ 

ναί 11ο ἰαθ]ς οἱ ιο Ἠονίδου π]ο ππαδὺ ᾳο {τουσ ση Ὦ 11 γγμο]ο, 6θαγΟΠ, οοπαρατθ, τοβθοί απᾶ 16ΙΠΘΙΙΡΟΥ, 

18 απ ἀβετεπί ἔτοπι ἴῑαῦ οἳ ἐ16 ονἰδο, πιο, π]ή]θ ο 1οῦἷ5 {ο ἀοίοοί Ἰπασσυγασῖθς, α5 ο "οπίθις 

Ιπίο Όιο Ίαῦου οἱ οἴμοτβ” οἴὔθα ἴα]κε πο οοπιρτομεηβῖνο γίθυη οἳ 116 σλοῖθ ατουπᾶ. 16 ἵ5 η {16 ποτῖς 

οὗ παπδ]αθίοἩ, θιαῦ ιο Ιπιρογεοβοι οἳ Ἱαησυασθ, 5 ἴ]ο γολίο]ο οἳ ἰἠιοισ]ί, πια]κος 1156] ὕιοτουσ]]γ 

{6]ή. ιο ἐαπρ]αίος Απᾶς Ἠπιβε] οοηδιαη]γ ρεγρ]εχοά Ὦγ ια παπί οἳ οκασέ οοιγοδροπᾶθποο ἵπ {1θ 

βἰσπίβσοαίῖοη οἱ ποτᾶς, ἀϊβετεποῬ οἳ 1ά]οπι, πο οῬβοιχ1ϐγ οί 46Υ1ΗΒ, απᾶ {119 πθοθβεῖ{γ ἐο π]ϊοἃ Ίο ἵς τοᾶιοθᾶ 

οἱ πια]ίπρ αι αρργοσἰπιαίε χοηᾶθτῖηπς. ἈἩσθποῬ 18 Ίθανπς {παί πο θχθτίοη σαπ Ῥτοᾶπορ α τοδα]6, σοι 

πΙ] πιθεῖ 16 ἀάεαί οἳ Ρροτίεοβοη, 1ή]θ 6Υ6ΥΥ οὔμεν βοἴθποῦ απᾶ ααί, ψ]ήσοἩ Ίας ἰαρίζοά Ἱππιαη {ποπσλΏί 

απᾷ αοὔνϊῦγ, απβ]αΏου 15 Ἱπιρογεοῦ ἵπ 15 ταβα]α. 9ο 15 πιπβύ Ῥο, π]ή]ο ποτάς {11 {ο ρτοξοηί οι» 

1άθας ἴπ αῖς 11] {οτοο απᾶ νἰνιάπθβ,. 1ο Ίαπς οἳ ἰἹοισαί απᾶ Ίαπσππσο το απποηο 1ο Ργουίβ, 

ἐναί “"Ἰευο πο 566 {μτοισῃ α. σἶαβς ἀασκ]ψ.” ΦΗΠ], {ου ἴπο Ῥταοίίοα] Ῥαπροβ65 οἳ Πΐ6, Ιηδγππθηί5 

Ἱπρετίθοῦ 5 βουπᾶδ απᾶ πει πλ εη βἶρης, πιεθυ {πρ ππαπῖς οἳ οἱ} 1αοθ. Έτοπι θιο Ῥοσ]ππίτς, 

0εμοταμ οπιρ]ογθᾶ ]αηριασο---ἴ]θ Ἰθησυασς οἳ πιδῃ---ἴο τοτοα] 145 οπη ο]οτίοιβ οἸατασίετ, Βΐ5 οἰαίῖπις 

ου {πο Ἡππιαην {ΑΠΗ1Ψ, Ηἱ5 ΟΠΏ 8σοπογ, 15 Ῥχογίᾶσπος, Ἠϊ Ίωπ- απᾶ “ἴπ ἄιο 5οΏδοη Ἰ---ΐς ρίαα ος 

τοάσπιρίοα, απᾶ “ο σ]ονῖίοι ορρεαχΊης οἳ ο στοαῦ οᾶ, ετεπ ος Φανίοι; ὧὀεδας. Ομ Α5 

Πΐ6 οοπιπαπἰσαοης Ίύογθ πηαάθ 1Π Ἰβησιααθς, π]ῖσὮ ἵπ Ἠϊ5 Ῥαγροςθ, πθιθ {ο ρᾶξ6 απγαΥ π]ζἩ {λό ρεηθγᾶ- 

οπβ Ίο Παᾶ 6ροζκαη {μθπι, Ἡθ πιαᾶρ 19 {πο ἀπ οἳ 5 οἰή]άχαη {ο Ῥγοσαινο ἴο ἀοροσίῦ οἳ Ἠΐς ἐπ, 

απᾶ ἑταπδίου ἴλο ὑἹιοπρμίς ἵπ π]ίοι 15 πας ὀπιροᾶ]θᾶ, {πίο 6τθυΥ 5ροίκοη ος πτλδίθα ἔοηραθ, πι αἲὶ 

Ῥοβεἳρ]θ οχαοἰποδβ, Όλαί πιθη πηὶσηέ που απᾶ ἄο να πΙΙ οἱ {αίν Ἠεατεπ]γ Ἐηήλετ. Ἓθποο, πο 419 

πιοῦ ὮΥ ιο ουτίοας ἐλοισλαί, ἐλαῦ τοβρίοις Ιπδίγασβοα ποπ]ά Όθ οἴται ἴη ἴθττηβ α5 Ἰπίο]]1σίρ]6, α5 πο 

οαρααἰίγ οἳ ο Ίεαγε ος χθαᾶου π] οι. Το οΏίθοῦ Ες οπᾶ, πο Ίδμοτ, πο 6ΧΡΟΠ6Θ ελοι]ᾶ Ὀθ 

αραγεᾶ, π]ογο ιο ϱγθαῦ οπᾶ ἶ5 {ο οοπιηιπὶσαο {αίἩ, πἩΙο πι πιοκο πιοη {γοο ἴτοπι αἶπ, απᾶ Ῥρχθδοπύ 

ἔλθπι ξαπ]]οςς Ῥοίοτθ ἐῑιο ητοπθ ππὶ]ι οχοθοᾶίηπο 197,7. «ΑΙ πας αὔπηί, ὑμαῦ οἸθάτηθες Ἱη ἔουπις αφθά ΄ 

ο 6ΟΠΥ6Υ ἰοισλῇ, ἵ5 α Ῥείπιαγ οἰεπιοπί {ον οπἩρ]οηίπς {πο οπ]. Ὑοτᾶς ατθ τα]ααδ]θ πού α π1θτο 

πιοᾷ]βοαοπς οἱ βοππᾶ, Ὀαὸ α5 βἶσπς οἳ Ἰάθαδ. σπορ, 1 Ώοπι Ίαρ5ο οἳ- πιθ, 1οΥ Όθοσπιο οΏβο]θίο, 

1 11ου ζω] {ο ος] τρ Ἆιο 1άθας γην πν]ο] πο Ἴπουο οπ0θ αβδοοϊαίθᾶ, {1θΥ ατο πγοτή]θςς, οτοθρύ {ο 

Ώιο ρΗ]ο]οσίδί, πωο ποθς ἴ]ι9 Ἰδίοτγ οἱ Ἱαπσαασος, {ου ροϊθπεῖβο Ῥ"τρο5θ. Τ1θ Ὠϊνῖπο ρίαπ {ου {ιθ 

ἀϊβαβθίοη οἱ ἴωο ποτᾶ οἱ Ἠ{ο ἀαπιαπάσᾶ, ἐλαῦ 1ὲ εου]ά ἰα]κο {πό εἩαρο οἳ α τζαι τοσοτά, Ἱπ 156 

θατ]οδὲ {οχπα, ἔαί τθοοτᾶ οου]ᾶ Ὦ6 Ἡδεβα] ἴο ποπθ π]ο ἀῑά πού βρθαίς 1ὔ5 Ἰαηριασο. Οἶποιδ πιπδί Ῥο 

αἳ]ο {ο θα, ππᾶσιςίωπᾶ, 5ρθαῖς, απᾶ τοπᾶ ἵπ ἠαῖ οππ ἔοησαο “ο ποπᾶθια] ποτκς οἳ ἄοᾶ. ο 

Ώ16Υ παιδί Ῥο οπαρ]θᾶ “ο 56ατο] ᾖιο βοϊρύαγοςφ---θπθιΥ Ίπαῦ η Πἱ5 οπἩ ἴοησαρ,” ος. 5] οοπίίπαο {ο 

βἰέ ἵη ἄαγ]τηθβς απᾶ νο εαάοπ οἳ ἄθαίμ, ἈἩθπορ, 116 πηαίηγα] ἴποιθηοθ, ἐλαί π]η]ο πο ρυθαξ πιαςς 



ΙΝΤΒΟΘΠΟΤΙΟΝ, ν 

οἳ πιθη, Ίπ αἲ παίίοῦς, πιπθύ τοπιαίπ. βἴγαησοις {ο Ίο Ἱπδρίτος οτἰρῖπα]ς, ἴμετο {5 πο οΏεσίπα] ρίαη {ο 

πιθοῦ {λαί; ρϊτίέπα] ποδθβϊ(ϊθς, οχοθρύ ὑμαί {απ]ε]θά Ὦγ {αἱ ια] ἐγαπο]αίῖοπς. 

Ὅπ Ίωπο Ἠήπέθά ο Έιο οἈδέαο]ος, γη]]ο]ι Αίωπᾶ ἵπ. 81Θ παγ οἳ ἐχαπο]αίοι. 9 ἐμοίτ. πουῖς ΤΑΥ Ῥθ 

αλβ ἄοπο, ἐλοπαῖ ἵπ 8οΠ1Θ ηβίαπσος {οσο οὐθίασ]θ ατο ἱπδιγπιοππίαβ]θ, απᾶ Ἠιο πΙΑΥ [9ο] 

Ειοῦ αξίου πουιγ ἆατθ, έλε ᾖπίσλεώ «οσο 6 ἵα βοπιθ ρ8Ττί “α 5παάοπ οἳ {μθ ροοά {]ήπας 7 υο] 

"Όο Τογά Ἱαί βροίθῃ, ταπου ἴμαπ "01θ τετ ἴπιασο οἳ πο μπας.” Α. τετείοη, π]ο] ενα] ροτ[εοί]γ 

τθρεθβοπύ αἩ] ᾖιο αἶιαᾶθς ο ἠιουρ]ιὸ {ουπᾶ ΐπ ιο ογσϊπα], ο4Ώ Ώθγ6Υ Ὀθ ΦῬτοβᾶποθᾶ, π]ή]ο Ίαπσιασος 

Ῥχθβθιγο ἐλοίς ἀῑδίπομτο {δαίπτας, απᾶ ἴπο Ίαπς οἳ ἰμοισηῦ αγ ππολαπρθᾶ, Τ1ο5θ πο Ίογο {19 

ομαςο οἳ ἐσπίμ, απᾶ τεσατᾷ ἴιο πειατο οἱ πιβη, 8τθ 5ΗΗ τεηι]τθᾶ {ο ποτίς π]η]θ {ο ἄν 18.45, λα 

{πο ποτ]ᾶ πιαγ Ίεατη {ο π]ιο]θ οοπηςε] οἳ ἄοά. πο ἄπίγ πὶῃ] Ὀο ἱπιροταᾶνο π]ή]ο πο ἀποι] ἵπ 

α ποτ]ἀ π]ιετο πιοᾶςς οἳ ἰποισμί, Ἰαπσπασθ5, οπᾶ ϱεπθγαΠοπς οἳ πιθη παιδί γἰθ]ά {ο ναί Ίαν οἱ 

οσπσο, βἰαπιροᾶ οἩ αἲ] πας Ὀο]οι 1ο αἷίο, 1 ί ἄπίν ἵδ ρου[οταθᾶ, σοι Ἱπίοστίέγ, Ἱπάαςαγ, 

απᾶ ἵπ ο ερὶφς οἳ Ἱππαρ]α ἀεροπάεποῬ οἩ {16 Ἐαΐμοι οἳ Ισ]ίς, ιο ρτθαῦ οπᾶ π]] ο 5οοατθᾷ, Ἐίε 

ποτᾶ τν] Ὦο ργθβεπίοᾶ {ο 811 Ἰπάτοᾶδ απᾶ {οπσαθ Ἰπ Ρο Ῥραπΐγ, ἴ]αί ἴἩεγ πιαγ Ἱδατη ιο τη] οἵ 

ἴιο Μοςξί Ἠ]σλὮ, ιο πγαγ οἳ 1{θ απᾶ Ῥθασθ, απ Ίο σοοά που ἴαί “ιο Βου οἱ πιαπ ϱ8119 {ο 5θθῖς 

αθᾶ 5476 ναί πο ας Ιοδί. ΑΙ αἀπαί λα αἱ ᾖλω]ηεες 15 τεηι]τθά αὖ το Ἰαπάς οἳ {ιο πηπἰςίαι 

οἳ Ίο ὙΓοτᾶ, πηθη Ἰς ρεαῖο ἴο 15 {611οπγ-πηθη ΊΠ Πθ παπ]ο οἳ ἄοά. Ἐο 16 εχρεοῖοᾶ {ο π5ο ριοαῦ 

ΡΙ8/ΏΠ6Β5 οἳ πἙροθσῖι, ἰο {οτθρο τ]είοτίσα] οτπαπιοηΐ, ἴλαῦ θ οΟΠΙΠΙΟΠ Ῥθορίθ πια Ἰπᾶθιρίαπά. ο 

{1 Ηγζα]ηθος ἵ5 χοφιϊτοᾶ, π]οη πο Ῥγοποηῦ ἴμο πονά οὗ ἄοά ἠὠτοιαίι 116 πιοάῖαπι οἳ ἐγαυς]αίους, ἴο 

«πο στθαῦ οοποτεσαΊοι” οἳ ἴῑο απ]θαγηθᾶ. Τα οτᾶος ἴμαί μίς οἶαβ-- ἴμο πια]οτΙ{γ 1η αἲ] ]ωᾶς--- 

ο πα ππᾶοτβίαπᾶ π]οῦ {που Τοπᾶ, πδ ατθ Ῥοππᾶ Το βαοτίῃορ οπονῖσ]αά Ίειπις, π]ἰοὮ Ἰατο οθαξθᾷ {ο 6 

“ Πουεε]ο]ά ποτᾶς. πο Ίονγοι οἳ ϱγαγ απ{α αἱ τηπεῦ Ῥο οοπἰοη{ {ο 1οῦ εοπιθ οἳ ΐς οἷᾶ αοθιαἰπίαποςς 

εἸπιρος ἵπ ἠιοῖν ἄπεῖςγ ἰοπςς. Όπ ἴπθ οπου Ἠαπᾶ, Ἰο π]ο π]] αοὲ }ηέλγα]ζη, πιαδὺ ἔα]κο Ἰιοθᾶ ναί πο 

Ἱομίπς {ον '"6οπιθ πθη ἐήπο 7 εἶα]] Ἰουᾶ Ἱήπι {ο οπΙρΙογ τὀοηΤΙγ αἀορίθά Ίθγπις, π]ιοςο πιθαηίπα 18 

{απιί]αγ οπ]γ {ο 6 Ἰθατηρά. Τί πονάς Ίανο Ώθοοπιο οὔβοινο Ὦγ {ἶπι6, 1 {11ογ αἲο πο Ίοησαου α ρατῦ οἳ 

πο 8Ρρο]εη Ἰαπσυασθ, 96γ εἹοπ]ά ο αχολαπσθᾶ {ον οἴμους, πο] αὖο ἵπ ᾳοποη] πξο. Ἐν {δα 

απο οἳ ἐλοιρη. 1π ταίθτοποο {ο Ὠϊνίπο τοτο]αίίοῃ, πο οἶτο πιον ἐαί π]ήο]ι ἵ5 έως, Ἱπδύ α5 {ας 

5 πο οπαῦ]ο (ἶοπι {ο 5οἱσθ ο {οισ]έ, π]οθν πο βρθθίς οἳ πτίίθ, Τίς ρηπαῖρ]θ ἶ5 οτου {ο 6 

Κερῦ η νῖονψ. ὙΠοίιαν πο π5ο ἴπο {οπστο, ο 11θ ρου απά ἴθ Ῥγθςς, {ο αᾳυθαῦ Ῥτοῦίθπι {ο ὃο 

εο]νοά {ἶς---θμα11 1 Ῥ9 δα8!1γ απἀρυςίοοᾶ Ὁσ αἲ] οἶαβδος, ὮΥ {πο πηυ]1πᾶς, α5 πο] ας Ὦγ {ιο {6η πιο ροββο55 

ὕιο αἄταπίασροξ οἳ ο ποαίίοη 2 

ΒθαςοπαΡ]θ απιοπᾶαίοη οἳ γθγβῖοης πη]ησο] Ίανο Ῥουυ Ίοης οπχγοηπῦ, ποὺ οπΙΨ πιοθίδ ἴἶο ονάίπατγ 

παπῖς οἳ τθαᾷστβ, Ῥυέ 16 ἆοθρ Ὢωονθ; 18 Ῥγθγθηίς νο πθοθβςίΥ οἳ οοπ[θθί ἵπ «ἀθίοπβο οὗ 60119 οἱ 11Θ 



νὰ | ΙΝΙΏΒΟΡΌΟΠΙΟΝ, 

πιοβύ ἱπιροτίαπό Ῥηποίριθς οἳ ἀπ. Οουπί]οςς ἀἹρραίθα Ἠατο ατῖεει ποπι ἱπιροτίοσβίοπς {π΄ γουξίοἩΒ, 

πἨίσ]ι οοπἠπαοᾶ {ο Ῥο αδθᾷ πἰζιοπέ οπαησο, Ίοπο αξίοτ ἐλιοῖν Ῥηγαξθθοῖοσγ αά Ροσοπ1θ οὔεο]θίθ-απά ππήπ{ο] 

ρῖθῖο, Ἴμο Ἠβίοιγ οἳ {1θ πθεῖς απᾶ ματ ΟΠτοἈςς. {ατπίσηθς ο 5αᾶ ΡγαοίσαΙ οοπηπιθπίασΥ οἩη. Πί5. 

ἐαόι, Τμαῦ πια Ῥο]ίοΥ π]ίοἃ ἀθίοι {ο α τοπιοίο απᾶ 5] α- τοπιοίου ροτῖοᾶ, ομθηρος 1η οἶνι] 

Φπεβζαβοπς απᾶ Ίαπς, π]ϊοι απ αἱίεγοά οοπά(εον ος εοοῖοίγ ἀρπιαπᾶρᾶ, Ί5΄ «Ἡα]κοι 1οτο Έαα ο9πθ 

ἔπχοπο {ο ἀᾳπσι, Ῥτουταδπαίοια Ίη ποθᾶ Μα] τοαίοτπι, ἶ5 5 ἄαπσθτοις 48 ταβ]ι Ἰππογαβίοι. "Ραΐ Τ πιαδέ 

«1956, Ιθαγίηςρ {οσο 5πρρεδίίοης {οΥ πι τοβᾶθιἙ οοπβἰᾶθταίίοι. 16 Ἠοτίείοι ἵ5 εαρπαϊεθᾷ {ο ἴμθ ραρ]ίο 

ἵη θ Πορα {λαί 8 ποτῖς, Ῥοσιπ απᾶ οαχγθᾶ οἩ, α5 1 Ἱναπιρ]γ πας, ἵη Όλο Ίδη οἱ. Ώιο ἄγθαί Αιόλου 

οἱ ππίἒι, πιαγ αἷᾶ ἵπ 1ιθ οα15ο οἱ αἰνίπρ ἴιο Ἠϊω]ο [αἱ μίαἩγ ἐχοπο]αῖοᾶ {ο αἩ ιο γγογ]ᾶ, "Ἐο Ἰαβ. 

αρ]θ]ᾶ 1αο ἵπ 1ΙΥ Ίβο, {ο Ἠϊπι Ῥο ο Ῥταίςθ {ος αἩ. 15 ΠΊΘΤΟΥ. 



ΑὉΌὉΤΠΟΕΙΤΙΕΕΡ ΟὉΟΤΕΈΕΟὉ. 
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Ῥε]ρῖο (Του Ὠυ{οῖι), ΏοχίτθοἈί, 1191, απᾶ Τιοπᾶοα, 1811, οἱεεᾶ ας 
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Ἰπαϊε]κος Ῥ]θοπασταί (γαβοῖ, Τιοπᾶου, 1925. 
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'Πγο]]ορο Αποϊθοία, Τιοπᾶσμ, 1842, οἶτθᾶ ας 6 Ττο[ομθ, Απαϊθοἰι” 

Ῥ]οοπιβε]άς Μοίες ον 1. Τοεέ,, 1826, βαρρ]οπαπίαςσ οἱ. 1951 
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ΤΗΕ 

αΘΑΡΕΙ, ΛΟΘΟΕΡΙΙΕ 10 ΠΙΚΕ.᾽ 

ΚΙΝά ΙΛΜΕΡ’ ΤΕΒΡΙΟΝ. 

6ΗΒΑΡ. 1. 

ΈΟΒΑΞΝΡΟΒΗ αδ ΙΙΑΗΥ Ίαγθο ἴρ]κθη 

αΕΡΕΚ ΤΕΧΤ. 
ΟΠΑΡ. 1. 

ΕΗΠΕΙ4άΜΙΓΙΡ πολλοὶ ἐπε- 

ΕΕΥΙΦΕΟ ΤΕΗΡΙΟΝ, 
ΟΒΑΡ. 1. 

«ΘΙΝΟΡ ο νὰ 'μανο πηᾷοτ- ! 

ἵω ]ιαπά {ο 5οῦ {οτίῇμ ἵπ οτάετ ἃ χείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν| τάξσπ 5ἴο οοιῶρορο ᾳ παγταξῖνό 

κ Ἔμο ὠῆο οἳ ή Ῥουἷς 18 πο ρατὺ οὗ {ο ἱπερίτοά {οχή. 

ἨεποἙ {πο νανῖοίσ ἴπ 16 [ουτα οἳ ο ἱπβοτίρᾶῖον «5 εκ Ὀ]ἐεᾶ Ὁγ 

ἀϊβετοαῦ τααηαθοσίρίς. Τ]ς θαχ]εςσί οἳ {πεσθ: ἄοσαπιθπίς Ἠατο 

Εἰπιρ]ψ τὸ κατὰ 4ουκᾶν Εὐαγγέλιον. "Πὶς αἴπιρο ἴοσπι 18 

ἁθοπιοᾶ Πιοδέ αρρτορείαΐο. Τη 6οπ1θ οἳ {6 Ίσ5ς ορίεοπιοᾷ ΜΑΡ. 

απᾶ Ἐὰά. Πιο ορἰ(μεῦ ἅγιον ἵς Ιοηεᾶ νὰ Εὐαγγέλιον, πλίοι ἴς 

ονἰάθπίΙψ α τοβπεπιεηῦ, αμά ποῦ ἵπ πουᾷ {αδίο, οἱ α τοσαπί ἀαΐθ. 

Τ]ιθ ποτά Εὐαγγέλιον οοουῖς ἴη νο Ν. Τεςί, πρπατᾶς οἳ βενοπίγ 
{ἐὗπςΒ, απᾶ πογας πο ἐιίς αρίθπεῦ αἰἰάσμεά ο 1ἱ.”----Ττο]]ορο, 

Αποιθοία, 1 Ἰαγο τοἰπεᾶ ιο οοπηπιοη τοπᾶρείης Οἱ κατὰ, 

 αοοοτᾶΐπα ἔο,” ιουαρ]ι {πι βἰσ]οέποςς ἰέ {ς ποὺ θα πϊνα]εηί {ο {ιαία, 

β8 πο Ηπά 16 ἵπ 1ο εατ]γ Τμαξῖη γετείοπε, πἨ]ο] Ίγετθ {ο]]οπθᾶ Ὦγ΄ 

ἀνα Βυεῦ Ἐπο[ε]ι ἑταπείαθος. Τ]ο οχαρί χοπᾶρτίης 18 ἰπαί οἳ 

Οᾳδίαΐίο, “ Ἐναηφε]ῖαπι απί]λοτο Ταισα” Τα οοιτεροπᾶς {ο 

«Ἠπο οβροὶ πτίέεα ὃν Ἰωῖκθ:”. ος, πἹοχθ, οοποϊροῖσ, “πε 

". 6οερεῖ Ὁγ κο” Όπ Ες βαθ]οοῦ Ἐαίηωὶ τοπιατίκ ἔἶναβ: 

“Εὐαγγέλιον κατὰ Ματθατον εξῖ ἱάθτα (αοᾶ ταῦ Ἡαἑδαίου, Ἡ.6. 

Μαἰ(λαϊ οοπιιρηίατϊ ἆθ ἀῑοίίᾳ, {αοιῖς, εὐ (αῦς ΟἨσ]κή,, Ῥτοροςί- 

Ώο επίπι κατὰ 9 ΟγΦοίς κοτῖρἑοτίρας, πό Ἠεβγαοσιπι Ὁ 1η ρ]ατίρας 

Ἑβαίπίογαπι Ἱπεογροπίθας, δ2ρίας ἵνα πξατραίατ, αὖ ἱπᾷϊσοῦ αιιοίο- 

τοπ, πὲ αρ. Ῥ]αΐου. Οταίγ]. 4, καθ’ Εὐθύδημιον, ειοϊοτο Εαίηγ- 

ἄθπιο, οἵο,, οἳ Ίως ρο]Ηνὶ ροτίρῃγαςία αθλλοῖία οςῦ, πἆ αγ{ζαωπά ατα 

βεπἰεἰνὶ τοροΒΒοπεπι οστα ροςέ Ἠὀαγγέλιον εαρρ]επᾶσπι εἰς Ἰησοῦ 

Ἄριστοῦ, οοΙ]. Ματο. 1 : 1. ΑΑ νο Ῥ]χαθθ “φοροτάΐπα {ο 

Τω1κθ” Ίας Ῥθοη Ίοηρ Εωπή]ίατ, απᾶ ας ἐλο ἠῑέος οἳ {ο Ῥουὶς 

τθβΐ6 οη ᾖαΠ. αιάλογ, 16 ἶ5 Ροηιᾶρς Ῥ65έ {ια 19 «Ἰου]ᾶ ὃς 

τεἰα]ηεᾶ, ΤΠ9 1 Ἠύαγγέλιόν κατὰ 4ουκᾶν ἵ ἁᾶορίεα Ὁγ 

ν., Βομοῖσ, 1μασἳι., Τ1ςοΝ., Τϊέέπα,, Φοἱιόξέ, Κπάρρ, ῶμοϊἹο. 

.Βίηορς” Ἐπειδήπερ ἈΝοτίου, Μ., Μιτᾶσσ. Ὑαἱραῖο, 
οί, Έλσα, ρθρα, «αποπῖατα ;. Οαρίο]., Θεμοίς, « ᾳαὰπάο- 

αμίᾶραα ; ”.Αγο. | Ἅ λαο (5απΐας, (αοπίαπι). Τ19 ἠοπᾶρείπο οξ έλα 

Ε. Ῥ. πας οορίοᾷ Ποπι Τγηάα]ο; 16 15 οὐκο]οποσπέ απᾶ οαπήΌτοις, 
Που. Ν. Τ., δα Πα (αἴτον Ομηί ς-- εἴπος); 1416; ἀπᾶ ο 
Ὑγαιίο, «εἰωέοα];” Ἠθὶρ., “ παάστηδα!:”. Τα], αροϊσβὸ ;”. αΠ., 

ο) 
ο εί πθνν 

ών νο πρ, 

«θβριᾶο:”. Κας, “ ἐπειδήπερ 1 αποᾶ ἐπειδὺ Ἱπίθτρτοίϐ 

Ἠεβγο]ίο, Ῥα]νοίας εὖ «ΑΙρατίῖις αἲ Ἡ. 1”. Α5 αἲ βἱίεσπα το 
χοηάθιήπς, “ου ἰπορ.” 

Ψ ««Ἴανο ππᾶστίακοντ” ἐπεχείρησαν. Ἰοῦ. (ἐπ υεχῦο), "ο 

απάργίβιο :”.. Ῥτοίδολ., “οφοτεάἰοτ αἰίοαί ορατῖ, Ἱ. 6, ἴθηῖο, 6ᾳ5- 

ὁρίο, Το. 1 : 1”. Βο Οαπιρθα], Τποπι., ζεπᾶ., Ῥεηπ, Ἰεξ]αγ, 

Φοατ]εδὲ, Α.. Οαπιρ., Μ. Ὠε ἸΓείίε, “ απίεποππδατ”. Θ. Ἐτ, 

αοπί επἰγαρσῖς ;” Τρ6ν., “πα οπιρτοπ]ᾶο ουᾶρηας ;'' Πα]., “Ἠαππο 

Ἱπρισδο; Έτας, Οαδίσ,, Ῥεσα, Ὀολοῖί, “ ασστεςεί επί” ΤΘ 

πνοτᾶ οσους ἵπ ἔππο οὗἶετ Ρίασας Ίπ 116 Ν. Τεεΐ., Α.οἲς 9 : 29, απᾶ 

19 «18, πΊιεια Ὠλὶς τοπάθρῖης 'γου]ά Ὦθ {116 Ῥορας 9/8. 

9 {0 ΟΟΠΙΡΟΞΘΟ:” ἀνατάξασθαι. ὙΠοδίογ, Οσπιροο]!, Τποπη., 

Θοατ]αξῖ, ΝΤ. Ἓεσα, “ οοπιροπετθ;”. γεοπῖ., Ἠοχ. (ὅν οετδο), “ ἴο 

ΆΙΤαΠσ6, πο, {ο 6ΟΠΙΡΟΞΘ, άκο 1 51: Ἑνδίςολ., « 0ΠΙΡΟΠο;” 

Βοαρα]α, “ οοπΠΡΟΠΟ οὐ Πετί πιαπᾶο ;””.Ἐεϊᾶετίουβ, “ οοπιροπου” 
Οοπιρατο καθεξῇο-- γράψιαι, Υ. 4. Ἰαπωι: “Ἀνατάσσεσθαε 
αἱραϊᾶοαῦ ογάήιατε, οοπαροποτς, θἴηήθ αἄεο ἀρατάσσεσθαι διήγη- 

σι, παγΤαίοπεπι, ἠηκογίαπι ογάίπατε, οοπἰέαετε, εὔ οππα . 1. ν. 4 

Ῥουππαἰθίης Ίο ἠογπιπ]α οὐπα ΥαιΏο γθάφει» ο τεᾶᾶί ἀεβεί, 

Λδογίαπι οοηδογίδεγε, ἠογί εσηδἰβπατε.”. Ἑ]οοπιβε]ά ταδε {ῑιο 

{ο]]οπήπς Ιαᾶϊοίοις τπηασίς οἩ ἐπί ποτᾶ τ---' ΤΠ ἵ6 πού {ο ο 

ππᾶριςίοοᾶ ἵπ {πρ 5θηςθ οἳ γοσγταπβίπς ὠ]ιαί 19 αἰγεαόν ΥΝέεη. 

Έ ου. ἐμθ 5656 οἳ τερθ[ίοι {π {1 πνοτᾶ, ἐποιρ] {τερπεπ, ἵ6 ποῦ 

Ρεχρείαα]. ος ηθθᾶ πνθ, πἰἰἩ βοπ1θ, Ξ1ΡΡΟΞΘ ἐμοῦ {11θ Ῥτεροςί- 

Πομ Ίθυο Ἴοσον 185 ῬτοΡετ {οπορ. Τέ {5 Ῥοΐέευ {ο ύαΚε 1ΐ {ο ἀρποίς, 

πού Ἰπάρεᾶ τοροΒβοη, Ὀαέ ειοοθεεῖοη, 48 οἳ οπὲ Εῑίπο αξίοτ 

αποίμας, πο] Ἱπαρ]ίος σούπα πι ογάεγ. Τἶδας ἀνατάξασθαι πἩ 

δε θηπἱγα]επό {ο συντάξασθαε απᾶ ἐμαί, ἵη α. Βρατα νο μας, 

πιαγ τειγ πα] ἄσποίο οοπἱθχοτθ, οΟΙΠΡΟΠΘΙΘ.” 

ἆ «α παιτα[ίτο τ”. διήγησιν. ὙΝθεῖοΥ, Οαταρβαῖ!, Βοατ]αίέ, Μ., 

Νοτίου. ὉὙπα]α., Νοηῦ., Ένας, Ῥθσα, Οαδία]., Βομοῦέ, « παυγα[]ο- 

ποσα.” Ῥο οί, “ Ἑνσᾶλ]αας 3. Ῥε]ρίο, “ τοηαί η Τα]ἱέη, 

πβσγαοπθ” Ἠθῦ. Ν. Τ., 1η. σι Ἰλλωκά (ασταὔνεν). 

! 



2 πἩΕ ἄ08ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝα Το ΙΌΚΕ.--«0ΗΑΡ. 1. 

ΕΙΝ6 ὔΑΜΕΡ) ΥΡΒΣΙΟΝ. 

ἄθοίαναίῖοα οἱ ἴποςο ὑήπισς π]ϊο]ι 
αἴθ πιοξδύ βαγε]γ Ὀομονοά απιοπς 
τς 
Ὦ Ένου α5 Ἠιογ ἀθ]ίνοταά ἔἶπαπι 

υπ{ο 18, ΨΗΟΕ ἴγοια Πιο Ῥερίηπίης 
ν/ογθ 676:114Π88588, απᾶ πηη]βίετβ 
οἱ ιο ποτᾶ; 

8 Τι ςοοπιοᾷ σοοᾶ ἴο. 118 αἶδο, 
Πατίπσ Ἰαά ροτίοσί ππᾶστίαπᾶΐπο 
οἱ αἲἱ εήπσς {νοπη {1θ ταυΥ Εταί, 
{0 Ὑτ]ίθ ππίο {ερ {η ογᾶσι:, πιοςί 
εχοε]]επί ΤΠδορ]μ/]ης, 

4 Τμαί ἄνοα πασ]έοεί Κουν 16 
οεγίαϊηίγ οἳ έπος ἠήπος π]ετθῖη 
ἴιοα Παδί δρυ Ἰηδίγποίθά. 

ὃ Τῃους πας 1η {πθ ἄαγς οἳ 
Ἠετοᾶ {1ο Κΐπσ οἳ σαᾶθα, α οθ- 
ἰΐπ Ῥτ]θδέ παπιθᾶ Ζαολασῖας, οἳ 
1π6 οουσςθ οἱ Αξία: απᾶ Πῖς πῖ{θ]» 
τρας οἱ πε ἀαισβίοις οὗ ΑατοὮ, 
απΌά 16 Π8ΙηΘ ρας Ε]δαρείη, 

ϐ Απά 116Υ ππουθ Ῥοίμ τἰσηίθοιβ 
Ῥοΐοτο ἄοά, πα]κῖηπς ἵηπ αἲ] ο 
οοπιπαπάπιθπ{ς απᾶ οτάιπαπσθς οἳ 

αΏξΕς τεχτ, 

περὶ τῶν πεπληροφορηµένων ἐν 
ἡμῖν πραγμάτων; . καθὼς παρέ- 
δοσαν ἡ ἡμῖν οἱ ἀπ' ἂρ χῆς αὐτόπται 
καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λό- 
γου, ὃ ἔδοξε κἀμοὶ, παρηκολου- 

θηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς, 
καθεξῆς σοὶ γράψαι, κράτιστε 
Θεόφιλε, 3 ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὢν 
κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν. 

δ)ΕΓΕΝΕΤΟ ἐν ταῖς ἡμέ- 
ραις Ηρώδου τοῦ βασιλέως τῆς 
᾿Ιουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζα- 
χαρίας, ἐξ ἐφημερίας ᾿Αβιάᾶ. καὶ 

ἦ γυνὴ αὐτοῦ ἐκ τῶν θυγατέρων 
᾿Ααρὼν, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς 
᾿Ἐλισάβετ. ὃ ἦσαν δὲ δίκαιοι 

ἀμφότεροι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, 

πορευόµενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντο- 

λαῖς καὶ δικαιώµασι τοῦ Κυρίου 

ΒΒΥΙΘΕΡ ΥΕΒΒΙΟΝ. 

οἱ ἴπθ ἐπσς π]]ῖοη ’ατο {111 
Ῥομθνοά απιοπς τδ, 6761 α5 
51958, "πγ]ιο {νοπι {11ο Ῥορίπιίπς 
ππουο 676:911Ἴθ5εος απάᾶά πηηῖς- 
ἴ6τς οἱ ἐ]ιο πγονᾶ, ἀε]]νονεᾶ {λθιι 
{ο Ἡπ8: 16 βθ8ιιθᾷ.σοοά {ο πιθ 
45ο, 'Πατίπς αοοπΓαῦεΙΥ {γαοθᾶ 
αἲ] ἠήπος ᾖοπι {ο Πταί, {ο 
Ὁ]ίο {ο ἴποο ἵπ οτάστ, πιοξῦ 
οχοθ]]οπί Τπδυρβί]α5, κηναῖ που 
πιαγεδύ που 116 οθτίαϊηΏγ ος 
ἴπο λίησς πίπ πΠῖοἃ οι Παξί 
Ῥθυν. Ἰπβίτασίεᾶ. ΊΤΠθυο πας 
η {9 ἄασς οἱ Ἠετοᾶ, ἴ]ιο Είπο 
οἳ πάρα, α οσογίαϊπ Ῥτὶθδί 
ποπιοᾷ Ζαο]ιανίαΏ, οἳ ἴιο 9158 

οἳ ΑΡῆαμ; απά Πἱ5 πο ας 
οἳ {πο ἀαισηίοτς οὗ ΑατοἨ, 
απᾶ δν παππς πας Ἑπαροίι. 
Απᾶ αγ Ὕενο τβ]έεους Ὄο- 
{οτο οᾶ, πα] 1ὴς ἵπ α]ἱ {ο 
οοπηαπάπιθπίς απἀ οσζΊπαπορς 
οἱ ο Τιογᾷ Ῥ]απιθίθας. Απά Τ {1ρ. Τιοτᾶ Ῥαπιο]6ςς. 

5 «08 ιο Οἱπρς ;”' σῶν--- πραγμάτων», Ἴλο ππθ οἱ ἴπθ ἄρπιοι- 

βἰγατο αξ π οηπἱνα]θωί {ου {1ο ατίοιο Ίθγο, ἵδ πππθοθβεατγ. 
Το αχθίο]ο ἵς Ῥτορειίγ οπρ]ογεᾶ Ὦγ Ῥοηα, ὪΤδεΙεγ, Όπαιρθ, ΝΙ., 

Ἐλιοίπια, ϐ. Βν., 6 ορ οἶοβας;”. 106ν, “ας οοδας;”. Ῥϊοάαα, 

« 4θ]]θ οο5θ ;”. Ῥεῖς., “ ἆε ἀἴησοπ.” 

{ «αγ (]]γ Ῥε]οτοᾶ ;”. πεπληροφορηµένω». Ἀ. 119 Β. Ἠν. 

Ῥτοβοπίς {ο ἐλουσλί ρεγέρ]ηαδἰέσαϊἰή Ὠνας: “Οἱ οἱ ἐδό τοςπες 
Ῥάγπαϊ που ἄπθο πο Ῥ]αῖπο ορ ιᾶο.”. ο 1ΐα].: “ 0ο 6οπο 

χὶογαίθ ἆα ποί οοπ Ῥίΐοπα οεγίοσα.”. ἙἩορίηβοα (πι ου), Τα] 

αξσιωγεὰ απποης αἱ, {αγ Ὀεμανεά ;”. ἘάάδσΙ]. (ἵπ οεγζο), “νο ὃς 
Μαν Ὀε]ενεᾶ :” Βοπραϊα (ὗπι ᾖοεο), “198 (πατπτη Ῥίθπα ποῬίς οϱί 
{αοίᾳ 8ᾷες:”. Καίπα], “πράγματα πεπληροφορημένα κυπῦ 165 ο 

ωίδιι ὑπίεγ ΟΠΊπε6 οὐηδίαί, θιιαΥίηι οετία εδὶ εἰ ὑπαμδίαία |άε 

απῶ βαπύ οοπιροςβεείπια,” Ῥ]οοπιβε]ά, “ Βροθη οἱ ἠύπρο πο] 
αὖθ ἐμας παἷά {ο Ὦο ΕΠΙ οοπῃσπηεᾶ απᾶ ορἰαὈ]ςμεᾶ, απᾶ αὖθ Ί]ιθτε- 

{ο τοοθὶνοᾶά αξ ορηαςι ἔτι], νι {αᾖ] αδδαααοο οὗ 181, 

Δοσοτᾶϊἰπα]γ, ἔπο οχρτεβείοη {5 πθατ]γ οηπἱνα]οηύ {ο πεπιστευµέ- 

γων, 38 εἲ «οδερῃ. απίίᾳ., αν. 6. 8”. Πλήρης ἵπ οοπιροεϊου, 

πλθτθ ἐλὶ5 υγογᾶ ο0σοΗ1ς Ἱηπ Ν, Τεςύ, Ἡοπῃ, 4:21 1410. 2 Τη, 

415, ΠΠ, ἵ6 Ῥγορει]ψ τεπάεναᾶ ἴπ {9 Ὦ. ν. ου α 1) ο “« (01]γ.” 
Ἠεπορ πληροφορία, Ῥοῦ., "' {α] αὔφαχαροθ.” 

Εξ «μοςρ”. Τε ἀρπιοηξίτα[ῖνθ ἵπ οοπαίκιοζῖοπα Ἰ]κο Βής (9οίοτθ 

α τε]α (νο) ἵς, ὉΥ Ῥυεσεηό πσασθ, οπιρ]ογαᾶ Ιπείραά οἳ «{πεγ.” Ρο 

Νοτίοι, Ἐεπά., Μ. 5. Ἐτ. σεαχ οἱ ;” Τρι. “1ος ᾳπθι” 
ἃ α τΏο Ίοπι 11 Ῥορίηπίης---ἀεἱινανεᾶ.”. ΤΗἷε ἴς {16 ατγαηρθ- 

πιοπέ οἳ Τλοπι,, ὙΓακοξ, Ῥομη, Οαπιρβα]!, Ιζοπᾶ., οπά Μ. Απ 
α ογο-πἱηδεσες απά πιπ]κίθτς οἱ {11ο πγοτὰ ” ἵ6 οχεσεῖῖο ο“ ἴποδο,” 

ρειαρὶοπίο ἄρπιαπᾶς ἐμαῦ 'μθ εοµίεπορ εΠοπ]ᾶ δἰωπᾶ Ίη οἱοδθ ο0µ- 
ηθοβίοη ψὰ ἐλιαῦ Ῥτοποτῃ. 

Σ ««Ἠαγίης ποουταϊο]γ πασσᾶ τ” παρηκολουθηκότι---ἀκριῤῶς. 

Μ., ορίου, ΤηοίΗ.,  ]ιαᾶ αοοαταἰθ]γ ασθά ;”. Μ., Ὀϊοῖς, Οαπιρ- 

Ὀ6Ἡ, “ επαοΏ]γ Ἱωαοθά ;”. Β]οοπιῇ (Ν. Τεδ), Κεμᾶ., “ µανίης 

ἰτασθᾶ;”. Δπρας, ""ἰνασθά ος; Βομοῦ, “ ἀλσοπίετ-- ρεςθ- 

αππίο;”. Ῥαΐς., “ Περδεπᾶε---πθεισίθ]ᾗ]ς οπᾶειποομὲ,”. Ἐοῦ. (ἐπ 

υεγῦο παρακολουθδέω), Βνείκομησϊᾶεν, '“τηοίαρ]ιοησθ ἐπυεκίρο ; 
ο. Ετ., “ απῖ αἲ θμ]νί ανθο αοίη,”. ου. Ν. Τεεί., ΠΑΣ πρι, 

Ῥ]οοπαξ: “Παρακολουῦ εἓν εἰσηίβες Ῥτορετ]γ {ο |Τοἶ]οιυ τρ. οχαεί]η! 

ἴχαε Καπ] (νι Ίου): ΠΠαρακολονῦεῖν, Ῥει παθίαρΏοσυτη 

βἱσηϊῆσαί, ἐπφωῖγετε ὑπ αἰέφια, οπαπιίπατε, ρεγευυίαγτ, Ἀἴθιο Ἰπο, 

Φο0δὲ αεοιγαἰωτη ἐπάασαΒοποπι αδδεφιέ εἰ ἐπίε]ίσογε αἰἰφμίά." Ἄκρι- 
Αώς, Ῥοῦ., “ αοοπταζε]σ;”. Ἡτείδομ., “ αοραταίθ.” 

} «βοπι ἐς Ετος,” ἄνωθεν. Ὑγακοβο]ᾶ, Οήπρῦο]!, Εἰασρο, 
Ῥοηα, Βοῦ. (τι υεγὸο). ἘτίπορΙ: “ Που νειοππι ἄνωθεν, Ῥιίπηα 
αὖ οἱρίπο, α Ῥηϊποῖρίο πάς 1. ᾳποά ἀπ ἀρχῆς, τν. 2... Ἰαΐλος, 

«γοπι Αππστ”. ο ὙΓαις, “νου Αποθριημςς ΓαπἱεἩ, “να 
Ῥθσγπάσίεει ;”. Τ0ογ., “ ἀεεᾶς---οσίραα :”. Βολοῦ, “α ρηποῖρίο 

ει ἶ5 πο θπιρ]αςίς Ώςτο ]ήοι ἄεπιαπάς “γεν. Ἠοῦ. Ν. Τος0. 

οι 

ο κα {λα ἔμοα τηαγεςύ ηουν ;”. ἕνα ἀπιγνῷς, ὙΠακοῦ, Ἰεξίατ, 

Τμοπι., Οαπιρῦαϊ, Ῥοπη. Ἰοτίοι, “ἐμδέ γοι τηβΥ Ίου ς” 

Ένας,  πὸ αςποβοαςσ”. Μοπί., Βεζα, “πὸ ασποφοας.”. Το αοτῖεῦ 

βαΏ]. {5 Ἠθτο ορ] να]θηῦ {ο ιο ρτθβουό δα]. 

Ἰ «ἴπο Ὠήησς;” λόγων. Ῥεπη, Αησις, Μ. πο ἀθβηῖί 
αγο]θ {5 επαρ]ογεά Ὦγ ἸΜοχίου, Ὀο Ίείίε, Ῥο]ς., ά. Ἐτ,, Β. Ἐτ., 

Ὀϊρδα{1, 

ο. α1ῃπ ση ς 

Ῥ]αἷ., Ῥθπη. 

Τλοια,, Κεπᾶ,, Γακοῖ, Βοασ]οδί, 
κά 

περὶ ὢ», 
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ΤΗΏ 4ΟΡΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝΑ Το 1ΌΚΗ.- ΟΗΛΡ. Ἱ. 8 

ΚΙΝαά ΙΑΜΕΕ) ΥΕΒΒΙΟΝ. 

Τ Απᾶά {μ6γ Ἠαά πο οαι]ά, Ῥε- 
σα115ε ἐῑναῦ Β]εαρείι πας ΏαΥγθη 
απά μα Ῥοίμ 6 που πε] 
εἰτίοἷκοτ ἵῃ 76818. 

8 Απᾶ 16 οα1Π1θ {ο 855, ἰλπαί, 
πλ] Ίιο οχθοπἰοᾷ {πο Ῥεΐοεμ5 
οἶῇος Ῥείογο αἄοά ἵπ ἴπθ ογάετ ο 
[45 οοασς6, 

9 Αοοονᾶῖπς ἐο ἴπθ οιδίοηι οἳ 
Πιο ρτἱρδί5 οὔῖσο, 15 Ἰοἱ τας ἴο 
Όπτη 1πό6θηςθ ὙἩςι Ἠθ Ἰνθηί Ἱπίο 
9ο (απιρ]ο οἳ ένο Τωογά, 

10 Απάᾶ πο π]οίἰθ πιπἨΗΜιᾶε οἳ 
ὧια Ῥθορίθ πετο ριαγίπο οιί, 
αὖ {ο πιθ οἱ 1Π66Π56. 

11 Απά ιειο αρρεατθᾶ υπίο 
Βΐπ1 4η απος] οἳ {1ο Ἰωοτᾷ, εἰαπά- 

ἄμεμπτοι. 

τοῦ Ἰυρίου" 

σβΕΕκ ΤΕΣΤ. 

Ἶ καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς 
τέκνον; καθότι ἡ ̓ Ελισάβετ ἦν 
στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι, προβεβη- 

κότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν. 
. "Ἠγγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν 
αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας 
αὐτοῦ ἔναντι τοῦ Θεοῦ, 
τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας, ἔλαχε τοῦ 
θυµιάσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν 

. καὶ πᾶν τὸ πλῆη- 
θοςυ τοῦ λαοῦ. ἦν προσευχόµενον 
έξω τῇ ὥρα τοῦ θυμιάματος. 

ὤφβη δὲ αὐτῷ ἄγγελος Κυ- 
ρίου, ἑστῶς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσια- 

ΏΠΥΙΡΕΡ ΥΕΡΒΒΙΟΝ. 

ΏιοΥ Ἰαᾶ πο ο]ᾶ, "Όθσφηξθ 
Ἠλπαρείι γα ΊΌαττοι; απᾶ 
Ρο) 9πϱτοθ αἀταποθα {η 76818. 
Απᾶ 16 σα1ΠΘ {0 ρα55, πϊ]ο ο 8 
οχοοπίεά {1ο ρι]εςῦ5 οἴῆοο 5ἷπ 
ἴπθ οτᾶετ οἳ 5 σοπγ5ο Ὀθίοτα 
ἀοᾶ, αὐλαί, αοοοτάἶίπς {ο {1ο 9 
οιιδίοπη "οἱ ἐῑιο ρηοπίποσᾶ, 
{ο]] 1ο Ἠϊπι Ὦγ 1οῦ {ο σο Ιπίο 
{6 "ραποίυιανΥ οἱ {ο Τιοτᾶ {ο 
Ῥατῃ 1Π061Π56. Απά {6 ππο]θ 
πια] Πὑπᾶθ οἱ {πο Ῥθορίθ "πας 
Ῥταγίπς ψηλοί αἱ {ο εἶπιθ "οΕ 
{19 ποθηξθ, Απᾶ ἴλθτο αρρθᾶτ- 

οἳ το Ἠϊπι απ απραἱ οί {1ο ιοτᾶ, 
πίαπάΐπς ταὖ {16 τ]σμί οἶάε οἳ 

ν κ ατὰ 

μα ιυ 

1 

α ««μθορπςθ,” Τηθ ρατίο] “ναί” (α[ίου Ώθσααςθ) ἰς οπιἱ{θά 

35 ευρογβαοῖ5. ο ἸΓεδ]ο, ᾧμαιρθ, οαχ]είζ, Οαπιρρα]!, Ιαπᾶ., 

Ἀοτίον, ΜΜ. 

ϱ «ποιο φἀγαηοσὰ ; προβεβηκότε Ἀγοξιογ, Ιζαπᾶ., Οαπιρ- 
μα], Έλοπισος, Τμα]., ῬθηἩ, Νοτίου, «Απσας, Μ. ο {5 ποῦ 

ΏθοθΕΡΔΥΣ {ο {ποτέ ἐλθ ῥγοποιη “ {λε ”' Ῥείοτε “ Ὀοῦ]ι,” αοοοτάἶπα 

το Ῥνθβοηί πκασα. 1ὲ ἰς ἀτορρεᾶ Ὁγ ἸΤακεί., ζεηά., Ῥόππ, Μ. 

α Νοιυ”" 16 ΠπΏΘορεβατγ ο5 4. θαΏρἰθπαβηῦ. Τὸ πνας Ἰπχοβασεά ὉΥ 

Οταππιαν, Όαῦ α[εγπατάς ἀνορρεᾶ ᾖνοπι ἐλο ἄεποναπ. 16 πας Ώθοῃ 

οπι{εά Ὁγ οσίου, Ίοπι, Ἰπαίοί, Βοπτ]είξ, Ῥεπη, 8Ηα1Ρ8, 

Οαπιρ., ζαπᾷ., Νονίοι, Λησας, Ἰηεῖ., Μ. 

Ρ “Ἱπ {πο ονᾷσς οἱ ΠΏὶς οοαυςο Ὠθίοτα αοᾶ.”. πό 15 ις ορᾶεγ 

οἱ ὅια ὑοπῦ, Τί Ίας Ῥεοι {ο]οπεά Ώγ πο Ψπαις., Έτας., Ῥετα, 

Οαεία]., Θολοίέ, Τγπᾶα]ε, α]κεί,, Μ., ε Ὑγείίο, Θγσῖας, 

αἩ μαω Τίς Ῥαχεο]ο 16 πηςίεττοᾶ {τοπι ἴπα ρηεοθάΐης 

γειεθ οἱ {ια Τ. . {ον ιο εαΚθ οἳ ρεβρἰουή(ψ, Ἐαϊπαὶ ρ]ασος 

ποπ οᾳπαπᾶο”. αὐ Ώιο Ὡθρίπηίης οἱ ἐῑής γα. 8ο Μ., Ῥεπη. 

5, Ἐν. “ ους βο]οπ,” θίς, ἳ 

 οἳ Ώιο ρηερίοοά :”. τῇ Σερατεία. Οατιροεϊ, 8ηα1ρθ, 

Ῥθυς, Ἰγαἰκεβο]ᾶ, Ὠΐοῖς,, Βομι]οίέ, Ὑουίου, Μ., Ἐοῦ. {ὅπ υργζο). 

:.ῬναίδοἩ,,  δαεργάοίωπι»”. Ὑπϊς., Οαθίαὶ., Βομοίέ, « φασοβάοίῖί :” 

Ῥ]οᾶαξ, “ ἆε] εαοετᾶορίο:”.. 5. Ἐτ., « ἆθ Ία βαοτίβεαθυχο :” αίλον, 

κάθε Ῥμεξείρτίπας Ἠοῦ. Ν. Τεεί., Πέις. Βγγ., Ἰά91σι». 

Μανᾶσσῖς, “ οἳ ἔιο Ῥτϊθρί]ιοσϐ,” 

 ααδ {οἱ 1ο Ἰϊπι Ὦγ Ιοῦ:”. ἔλαχε. 

απο] : " Βοϊ]οεύ τὸν κλῆρο», απο Ρἶεπα [ογππ]α, Ἰοσίθαν Α.οὐ, 

1111, ναχῖα ααἴθηι θταηῦ Ίῃ ἔδπιρ]ο φαοθγάοίαπι Πάπθσα, εασιθ 

οπιπῖα, βογ/θ αεείσηατὶ “εοἰυαπίῦ”. 8. Ἐν, Ἡ Ἰαὶ όομαῦ ας 18 

βοτέ !”. Τ06., "Ίο ἐουύ ρου ραθτίο; ” Ώο ἸΜαίίο, “ ἐγαβ ἴμπ ἄατοῖις 

ῶους;' Βε]σ., Ἠθπι (ο Ἰοἱο ας βενα]απ.”. Τμ ταπάδείης Ὀνίηρς 

ομὺ ἀἰειποί]γ 1]ιε αοξ Ὦγ π]ῖοὶι {ιο οἴῆοο οἱ οπἑοσίης 1116 πω 

183 αβεϊσιθᾷ {ο Ζαο]νατίαη. 

ἑ ἳο ϱο Ιπίο;”. εἰσελθὼν. 

ΛΗΡυΒ, 
Ῥεπη, Μ., Ιζεπᾶ,, Ὑγακοαῖ, Τοπ.., 

Τμής τομᾶρτίηρ απᾶ αταπβοπιθιξ οξ ἔῑιο βοπέθηοθ 15 ἐῑιαί 

Νοτίου Μ., ΟαταρΏε]].! 

οἳ ἔἶπο 1ου, “οπίος ος οἱ {επιρίο ἆθὶ Βεποτ,  οὔχοσῖν αἱ 

Ίποθηςο.”. ΤἨῖ6 αγγαησθιηθηῦ ῥυθβθηί5 ἔλο ααίον, ΥνΕΙο ρτουθᾶεᾶ 

νο {ποθαςο ομοσίης, {η 15 Ῥτορου Ρ]αςθ, 

α «ϱρῃΟΙΩῦΥΤ” ναὸν. Οαπιρῤῥα, Απσας, Μ. ἘΠίς ποτά 15 
ποπιθῄπιος αξθᾷ σοπεγίεαῖᾗ τον ιο πλοίο Τεπιρίθ, απᾶ 15 Ίπει 

θᾳαἱγα]επί {ο ἑερὸν. Ἠστο 16 ενἰάοπΗγ ἱπαϊομίος ιο /απε, 

α ΤΗ] βατς Ἠοῦίησοη, (119χ.) «σης ἁῑν]άθα ἵπεο Όννο Ῥανίβ, νῖή., 
θιθ οπίος βαποϊιαῦΥ [τὸ ἅγιον) πλ ο οαπᾶσ]αστα, πο αἰθας 

οἳ ἵποθηςε, απᾶ {με {πδ]ό οὗ εἶνοι-Ότοαᾶ; απά {ιο ἵπαει εαπούπατΥ 

(ἅγια ἁγίων), ἐραταϊεᾶ {νοπι {16 [ουπιες Ὦγ α γαΙ], απᾶ οοπἑαίῃ- 

Ίης Ίμο απ] Πίο νο Εταῖ, ἐηθ Ρεῖεείς οπίαιοᾶ ἀλλ] ἴο Όχη 

Ἰπσθηςο, Ίμακο 1 :9, Ἐοῦ. 9 :6, π]ς Ἱπίο {πο Ἠοίγ οἱ λο]ίος 

οπ]σ (δα Ἠίβ Ῥεϊοςέ επἑετοᾶ οποθ ἵπ α Ύεαν, Ηεὺ. 9 τΠ. Ἐνεί- 

βοπείάθτ. (ών υετόο): « Πϊοίῖδαν απίοτι Ποπ Ἡῦ ἑερόν ἆδ ἰοῖο 

ἐφπιρ]ο, εοά ἄθ ἰπίεν]οτί Ῥανίθ, νάε]οδὺ {πι ἆθ εαποῖο, ἴππα ἆθ 

ααποίἰο σαποϊογιπ.”  ὤθο (ἄν, ἰοχί, Μαι, 98 τ 16, 17, 31, 956. 

Ίωκο 98 145. Βερί., 2 ΟἨχοη. 15 :8, τὸ δυσιαστήριον κυρέου, 

ὃ ἦν ἔμπροσθεν τοῦ ναοῦ κυρίου. Καναὶ: "Ἐευ τὸν ναὸν 
τοῦ κυρίου ἱπγε]Ηοῖέαν βαποίην αποιαγΏΏη, τὸ ἅγιον 518 53οθ- 

ἀοέΐδας Ῥαΐεης, νίά. Ἐχοᾶ. 90 : 7, ααοά οίαπι 1 Ὥερς. 6 : ὅ, γοσα- : 

ας λα, παπι ἵη 1ῤ6ο ναῷ οταῦ αἰίατε επβέας, νἱᾶ. Ἐκοᾶ, 

40 : 91, 5ᾳ- 
Σ επας Ῥαγίης;” πιροσευκόµενο». ἸἈοτίου, ἸΓακε Τη8 

γοιο {0 Όο” {5 π6θά Ιον “παπ]ιᾶς ” 1η 11ης εἱησα]α (Ἠ. Ῥ.) 
Ίδα, 81 14. ὅο6γ. 10 119. ἡαμαπι ὃ τδ. 

να ϱΏ{ῃρ Ίπσεηδθ:”. τοῦ Θυμιάματος. Τ18 αγηοῖθ 19 τοα]ηθά 

Ἠθιο ὮΥ Νοτίου, Ώματρθ, Ῥοπη, Οαπιρθο]!, Ρίο, Ἰηοείασ, Τε]. 

1060., Ὀο ΊΠοἵίο, Τία]., Βεΐρ., Ὥαη. «Αη α]ἰοιπαθίνο τοπάειίηᾳ, 

«ήπορπεο οὔοχίπο” μή 6θοπις {ο 9 ἴμθ 8οπςθ οἳ ἴλο ποση ἴπ 

Βλ Ῥίασθ, ο Τποπη., ΦΠα9Ρθ, “πορηξθ Ὀανπίης ;”. Ἐεῖς., τευῖς 

οσα; Ώαη., “«Έδσεῖεοι οΏνοᾶςς; Οαπιρῦαϊ! (ραγαρισαθθῖσα]1γ), 

απ]η]]ο ἐς ἵποθηςθ πας Ῥητηϊηο.” 8ο ἀθ 467, “οι οβταϊ{ξ 16 

Ρατίαπιβ;”. Μονίου, “ιο Ῥαναίας οἱ πο Ίπορπβε / ”. Ἡω. Τοξο, 

« γηή]ς ἔπε ἱποθηςθ πα Ὀαπίπρ” : 

« «ϱἱ ἐλο πὶρηέ οάερ” ἐκ δεξιῶ». ΤΠ ῬΡτοροβῖου, ἵπ 



ΤΗΕ ἄΟΡΡΕΙ ΑΟΟΟΒΡΙΝ6 Το ΠΟΚΗ.--0ΒΑΡ. 1. 

ΙπΟ ΦΑΜΒΕΘ ΤΕΒΡΙΟΝ. 

ἵπα οἩ ἴπο τσ Μἱᾷρ οἳ 1θ α]ίατ 
ΟΕ 1Ώ08/186Θ. 

19 Απά π]οη : Ζαο]ατίας 8Α1Υ 
Αῑπι, Ἱιο παξ ἰτοπρ]θᾶ, απᾶά {δαν 
{6]] προπ Εἶπι. 

18 Ῥαΐ ιο αποεὶ ϱαῖᾷ απίο 
Εΐπι, Έ θαί ποῦ, Ζασπατῖας: {ον Πγ 
Ῥταγον 19 Ἠεατά; απᾶ {1 πίθ 
Ἐ]βαροί] οἰια]]. Όθαυ 16ο α εοη, 
απᾶ οι αμα] οἱ 1ς παπιθ 

Φομη. 
14 Απά ποια ελα]{ Πατο ]ογ απά 

ρ]αάπαςς, απά πια δια] το]οίοο 
αἲ μὶς Ὀἱνύμ. 
16 Έου ο λα]] Ῥο συθαῦ ἵπ {ο 

βἰσ]ιέ οἱ {ιο Τιουᾶ, απᾶ β]ια]]. ἀτίπ]ς 
ηθίίμες πῖηθ πος ίοις ἀτίπῖς; 
απᾶ Ἡ6 αἸα]ὶ Ώο Ε]]θά πὶζἩ ο 
Ἐο]γ ἄποθί, οτ6υ [οτι 6 ππο- 
Όιαις ποπιῦ. 

16 Απᾶ πιααγ οἱ ἴπο οἰμ]άτει 
οἳ Τειαε] εἶια]] Ίο ἑατΏ {ο ἴ1ιθ Ἰοτά 
Ἠμαῖν ἄοά, 

11 Απάᾶ Ἰο εἶα]] σο Ῥείοτο Ἰπι 
Ἰη ιο βρὶχῖῦ απά Ῥοπεν οἳ Ἐμας, 
το ἑπτη ἴλο Ἠεανίς οἱ πο {αἱμοτς 

σΏεεκ ΤΗΣ. 
/ - , 19 ν 

στηρίου τοῦ θυµιάµατος' '' καὶ 

ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδὼν, καὶ φό- 
΄ 

βος ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτόν. 1 Εἶπε 

δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος, ἢὴ 
- / / ΄ / 

Φοβοῦ, Ζαχαρία" διοτι εἰσηκου- 
« / /{ 

σθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή 
5, ή Β ’ 9 

σου Ἐλισάβετ γἐννήσει υἱὸν 
/ Ν 

σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐ- 
ο) ’” - 14 9 ΄ 

τοῦ Ιωάννην. ''' καὶ ἔσται χαρά 
σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ 
3 .. [ή - 

ἐπὶ τῇ γεννήσει αὐτοῦ χαρήσον- 
3 Ν 

ται... ἔσται γὰρ µέγας ἐἑνώ- 
πιον τοῦ Ἰυρίου. καὶ οἶνον καὶ 

/ 2 λ '.-- / 
σἰκερα οὗ µη πίῃ, καὶ Πνεύμα- 

ε { / 3” 3 
τος -Αγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ 

[κ Ν - η 

κοιλίας µητρὸρ αὐτοῦ. ᾖ3δ καὶ 
πολλοὺς τῶν υἱῶν ᾿σραὴλ έπι- 
στρέψει ἐπὶ᾽ Ἀύύριον τὸν Θεὺν 
αὐτῶν" ἸἹ καὶ αὐτὸς προελεύσε- 

3 / - . 

ται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύμᾶτι 
, ε ' 

καὶ δυνάµει Ἠλίου, ἐπιστρέψαι 2 
καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα, καὶ 

ΒΒΤΙΦΕΡ ΥΕΕΡΘΙΟΝ. 

νο αἰίατ οἳ 1ποθαβθ:7 απᾶ 12 

πλθα ΖαοΠατίας 5απ Λύπι, 339 

πα8 ασ]αίοᾶ, απά ἴδαν {8Η οἩ 

Ἰπ. Βαῦ ἐ16 απηβεί δα]ά Το 

Επι, Έθαι ποῦ, ΖασΠατίαὰ ; [ο 

Β1γ Ῥταγου ἶ5 Πεατά; απᾶ {ἴἨγ 

πο ἨλΠσασαίαι "1 Όθαυ ἴμθ6ρ 

α 80Π, απᾶ ἴοι δμα]ί σα] ῆΐ5 

πθπιο ολη. Απᾶ δίποι πι 

18 

Ίαγο Ίο απᾶ οἰφάπεξς, απᾶ 

πΙΩΠΥ πΙ]] το]οίορ αἲ 15 Ρ]τ{. 

Έον ο υ] Ῥο οτθαῦ ἵπ {8 

εἰο]ιΐί οἱ το Ἰονᾶ, απᾶ γ]] 

ἀτίπ]ς «ποϊίπεον πῖπο οΥ 5ἴΤΟΠΡ 

ἀτίπκ; απ Ίο πΙΠ] Ῥο 4εᾶ 

η 19 Ἠο]γ «βρίγς ἄνοπι Π15 
πιοίμοχ’5 γγοπιὈ. Απᾶ πΙαηΥ "οἱ 

{16 5οπ5 οἱ Ιβτασ] πΙ]] Ἰδ ἐαγη 

ἰο νο Τιοτά ἐποῖτ ᾳοἀ. Απᾶ 

Νο πΙ]] σο Ῥαΐοτο Πάπι ἵα ἴλο 

ριηό απά Ῥοπει οἳ ΕΠΙ], {ο 

ατα ἴπο Ἰθανίς Τοἳ {Ἀθυς Το 

16 

1 

αἰπηῖ]ας  οοπαἰτασίΊοῦς, 15 τεπβστοᾶ Ὦγ “αἲ ” (8. Υ.) Ἠεδ. 12 :2. 

Ῥοπι. 8: 84. Ἡρι. 1:20. 14 18 6ο τεπᾶειθᾶ ἵπ αἲἱ ο.βες οἳ ἐπί 

ῑπά {η ἐμ]ς Ἠενίκίοη. : 

5 1π οοπβοσαήϱν πὶ πα ἰοχί, ο, οοἶοη {5 Ῥ]ασθά αξίας “Ιπ- 

οθΏςθ.” 
5 «ο πας ααϊίαζοᾶ ;” ἐταράχοη. Βγι., κα. ια]. Ἀατᾶοσῖς, 

“λο πας βαἰαἰοᾶ !”.. πρ. Μουῦ., Έτα., Ῥεσα, “ ἑαιδαίας ος.” 

Ταράσσω ἵδ βοπεγίοα] οπιρ]ογοᾶ ἴο ἱπᾶϊοαίε αρτἰαίίοη. οἳ ἀῑδίιωὃ- 

απεο Ὦ} 81ΠΥ απιοίῖοι Ῥτουθθβίης ποπ αεἰοπίσμτπεπί, [6Σ, ΟΥ 

απϊοξ 1ο παξωνε οἱ ο θπιοίου {9 απασς ἀείεταϊπόἁ Ὁγ ἴα 
πζαποίβ, “Το το ἰτουρ]εά ” {6 ποπ πεπα[1 αρρ]ίθά ἔο ἰπάίοαίθ 

ἴμο εΏθοῦ οἳ ρτῖεί, Τί 16 οὐτῖοις {αῦ 1ο οπιοξίοη {π {ή Ἰηδίπησς 

πας πού ρτοβποθᾶ Ὦγ οτε Ίπο πεχό πιεπινετ οἱ ἴῑο 5επίθησα 

εΏοπα ἠλαῦ 1 πτας 1θαν, “ απᾶ {θα [6] προν 1ήπι  Ἠοίάειίοις, 

ροπππιουεο, ἔωτδο, ρεγίεγγεο. 1 ἐ]ιο Ἱηδίαπου Ὀθίοτθ 5, ἵν ἵ6 τγε]] 
τοπάρτοά Ὦγ 11ο Βγτίας, απᾶ αἶπο ὮΥ {πε Ἠευ. Ν. Τοεῦ., Ἰμηη, 

γπ]ρ., Μουί., Έτας, Βεσα,  ἰατραζας ού; Βοοίῦ, “ ροτασθα (ας 

6εύ;”. Εε]σ., “ ν]ετᾶῦ οπίτορτά ;” Τρος, “ρα ἴπιτρύς”. 6ραῦ., 

κ ἑαπρύσο ; τὴ Παλ  ἑατροβο  Οαπαρ., “να ἀϊδοοπιροςεᾶ ;' 
Τ]οῦ},, “' παδ ρτοβἰ]Υ ἀἰδοοπιροςαά ;”' Έτοπιθ]ίας, ““ οοπέανναδας 
6εί’. Ἠου. Ν. Τοςί., Ἠηα 

. « πΠ] Ῥδαγ) τν αἰοβε]ά, Ὁπαιρο, Γαπάτίας, Μ. μετα 

Ρτεοίίοη οσα η ἰλοαῦ ΑΠΥ {λίπος 116 εοπιπιαπά οἨ. 5ἴτομρ |. 

αβήτπιαίοα, “πο Ῥτορος απχΏ]Ιαυγ. 1π ιθ 88Π8Θ ΟΕ 

ορπιπαπἆ, καλέσεις, ἵα το ηθχῦ πηρπι ρου, {8 τοπᾶστοά “« ελα]έ σα]. 

» «τς Ίαν 1ου απᾶ ρ]αᾶηθςς;” καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ 

ἀγαλλίασι. 3889 Ἰηδῦ ποῦθ. «Α8 αἩ εἱίετπανο τεπᾶετῖης (αικὶ 

οπ6 {π]]γ οσα] {ο Ππαῦ οἱ ἴλο Ἑ. Υ.), “με πΙ]] Ρο {ο {16ο 1οΥ απᾶ 
οχα]α [ου Τπεϊαϊ. Ὁο ὙΓακοῖ, “Το πΙΠ ο {ο {6ο 1ο απᾶ 

Ενεαῦ σ]αάπεςς:”. Ἰοτίον απά Μ., “1ο εἰα]] Ῥο ἵο ἴπεο όγ απᾶ 
βἰαᾶπεςς” ς ἵ5 πας, ποπθυες, ἀναῦ ση] ἐπί 15 ᾖήογαί, 1ν ἆοθι 

πού αορογά α5 σι]! πΙ(]ι πε Ῥηο]Ὦ {άΐοπε, 35 6 ἱβπσπαρο οἳ {1θ 

Β, Ύ. 

ο Μῃογ « Νοϊθμοτ” ἵπ ιο Πτα ρατῖ οἳ α περαθῖνθ βεηίεποε, 

αρρᾗῖςς αἱςο {ο ἴἶιο 5αΏσεᾳπεηύ πιεπιρου. 68 Ἰερρίετ, “ Νεἰίμεν” 

ἆ «ορίηξ” «λοςί,” αεοοτᾶῖας Το Ῥτοσοπέ πδασε, ἶ5 ἑᾳπνα]επό 

{ο αρρατήίοπ, οἵ δρεαάτει Τὸ εἰοι]ᾶ Ῥο ἄτορρεᾶ ἐπτοπσλοαέ θ 

Ἠετ]είοη. 

9 ««ϱῇ {μο 6οπ5;”' τῶν υἱῶν. Νοτίου, Κεπᾶ., 6. απᾶ -Α.. Οαταρ., 
ΒΊαχρο. βγ;., ὦ.9 2, Ττοπιδ]ίτας,  βΙογαπι. Ἠεῦ. Ν. Τε. 
μας. γα]ς., Ποπ, Ῥνας., Ξομουό, Ῥδζα, “ ΠΙοτυπα :'' Ὄο γαίΐε, 

ὁ ἆθς 8 ὔἨπο : 1”. 8. Ετ., « ἆςς βἱδ 1” Τρ6., “ἆθ ος άμος; στ”. Ῥ]οᾶρ, 

α ᾖᾳ) -Παμοῦ.”' 

{ «ϱΕ ἱμθυς ;” πατέρων. Ἔλοπι, Ἰα]κεί., Οαπιρῥεῖ!, Τηε]., 

Μ. -Α5 Ὀοῦ]ι, ἠλὶς ποτᾶ απ τέκνα, ἵπ ΐς ρᾷβ8Άϱθ ατθ απατέλγοις, 
ἄιου ϱοοπι ἴο Ώθ πςοᾶ ρεποτίοα]]γ. Τη οἶμαν ποᾶς, {πο ἔνπθουγ ος 

βοπιθ οοπιπιβηἑαΐοις, ἐ]ναῦ ποιο 18 4η θεροοίαὶ τείθιθποθ {ο “ἐπθ 

{λἱηθυς”” οἱ ἴιο Ἠεῦχασ απιᾶ {Πθί ροβίοτίϐγ, 15 ποῦ βηςἰα/πεᾶ Ὁς {11ο 

Ίπησααρο οἳ 119 ἰοχὲ, Τη Μα]. 4: 6 (Ποῦ. ὃ : 24), πο] 19 μετθ 

αιοῦθᾶ, ἴο Ἠοῦται. ἵ8 απαπγομο, Ὦ 232 ή πρ. 3ο ιθ 

Βερί., καρδέαν σεατρὸς πρὸς υἱὸν. 



ΤΗΒ ἀΟΒΡΗΕΙ ΑΟΟΟΕΒΡΙΝα Το ΜΌΚΕ.--0ΟΗΑΡ. 1. ὔ 

ΚΙκᾷ ΖΑΜΕΕΞ) ΤΕΒΡΙΟΝ. 

(ο ἴιο ολ{άτοτ, απᾶ {πο ἀἱδοβρε- 
ἀοπί {ο {1ο π]κᾶοπι οὗ 1119 Ἰςί ; 
ἲο ΠηαΚθ γθαᾶΥ α ῬθοΡρίθ Ῥεερατθά 
{ου ἴλο Τιογᾶ. 

16 Απά Ζαο]ιαγίηξ δαἱᾷ απ{ο {πο 
απσο], ἨΓΠθγθῦΥ ἰνα]] Τ Ίου (19 ἳ 
{ου 1 απι απ ο]ά 1παἩ, απᾶ πι [ο 

πο]] 5ἰτ]ο(6η 1Π ΥΘ6828. 
19 Απά ιδ αησοι αΠδποιίπο, 

φαἱᾶ πηίο Ἱήπι, ΙΤ απι ἀαὐτίο], ἐλπαί 

αἰαπά ἵΏ νο ργθρεπορ οἱ ἄοά ; απᾶ 

αξξΕξΚ ΤΕΣΤ. 

ε ο) 3 / / . 
ἀπειθεῖς ἐν Φρονῆσει δικαίων, 
5 / /. ΔΝ 

ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαον κατεσκευ- 

ασµένον. Καὶ εἶπε Ζαχαρίας 
Ν Ν 3/ Ν 4 ’ 

προς τον ἄγγελον, «Κατὰ τί γνώ- 
- Ν / 

σοµαι τοῦτο; ἐγὼ γάρ εἰμι πρε- 
σβύτης, καὶ ἡ γυνή μου προβε- 

βηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς. 

19 ἹΚαὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος 
εἶπεν αὐτῷ, "Εγώ. εἰμι ΓΓαβριηλ 
ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ" 
καὶ ἀπεστάλην ᾿λαλῆσαι πρός 

ΒΕΒΥΙΘΕΡ ΤΕΒΡΙΟΝ. 

ομ]άνετ, απᾶ "έλε ἀῑεορεάϊεπί 
{ο ἴπ6 πιεᾶσπη : δἱ λε τἱο]ίθοις, 
ο πια] τεαᾶγ !'{ογ {ιο Τιοτᾶ 
Ἰργαρατθὰ Ῥθορίο. Απά Ζ86ἳΔ- 
τα] παἱᾷ {ο {ο απσο], 'Ἠοπ 
βἶια]! Τ που ή {ου 1 απ απ 
οἷά πιατ, απά ΠΙΥ υγ αἱ πα- 
γαποθᾷ Ἰπ 764. Απᾶ {θ 
απςθὶ απαποτῖηρ, παϊᾷ {ο Ἠϊπι, 
Τ απ 6αβτία], πιο 5ίωπᾶ Ίπ ἴ1λε 
ῬήοβοποἙ οἱ ἀοᾶ ; απᾶ απι 5επῦ 
{ο 5ροαίς Το ορ, απά "{ο Ὀτίηρ απ 5οπ6 {ο 5Ρρθαίς απίο [θ6α, απά 

ἐο Μἶιουγ {1ιθο ἔΊθςο σ]αᾶ ιἰάϊπρς. 
20 Απᾶ Ὀο]ο]ᾶ, έμοι εἶα]έ Ὦθ 

ἄσπιο, απά ποῦ αΌίς {ο 5µοο]ς, πα 

Όπο ἄαγ ναί έποςο ἠήπος εΠα]] Ῥα 
ροπ{ογπιθᾶ, Ῥθσσαςο ἴποι Ῥο]ίθυοςέ 

τα. Ὁν 

ΔΝ / / η . 

σε, καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦ- 
Δ / . 

καὶ ἰδου, ἐἔσῃ σιωπῶν 
ν ΔΝ / ο 3) 

καὶ μη. δυνάµενος λαλῆσαι, ἄχρι 
2 

Ἶς ἡμέρας γένηται ταῦτα" 
ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις 

ὧναορ ας σοοᾷ πθνς. Απά ϱε- 
μο]ά οι πς: οο ὅππιο, απἆ 

πο αξία {ο βροαίς, ο411 11ο ἆασ 
ρνηεη {μο5θ ἑῆπος αθα]] οοπιθ 
{ο Ῥα55, Ῥεσααςο ἴποα "ἷᾶςδί πού 

ἀνόθ 

ξο ἀἰοροδϊειε:”. ἀπειδεῖς .1κο λα Ἰονᾷς ποβορᾶ 
οσο, ὑής ἴθυπι ἵ6 απαγλτοις. ΈΠθ Ιάΐοπι οἳ ος Ἰαπσμασθ, 11ου/- 

6ε6σ, ἆοεξ πού Ῥευπιῖό τς {ο πδο “ ἀἰεορεᾶίεπῇ”” αξ α που, πη]εςς 

πι ρίασθ ἐάε Ὠείοτο 1. Τὴ45 τεππατὶς αρρ]ίθς {ο οίχεν πνοτάς, 51ο] 

γέρλίεοια, Ἰ]μςΐ, βοοᾷ, θἵο. Ἡ 1 ποῦπ ΡΕΊΣΟΠ, πιαη, Εὔο., ἵΒ 

οχκριθςςεά, ἴμεη πο ατί]ο]θ 16 πεοεξδασγ. ΈθπορῬ {]θ ατή]οἱθ ἵπ 0μῖς 

Ἰπείαηος ἶ5 σιρρίοᾶ, απὰ ἀϊαλοισεά ἴο ἱπαϊοαί 119 οἩατασίου. 

 α οί {ἡρ τσλίσους ;”. δικαίων. Τη8 ευρρ]εά ατίλο]ο 15 ἐα- 
εἰρεί, {ος ιο Τεπδοα σἶνθη ἵΏ ἴμε Ἰαεε ποί. «ΑΑ δικαίων ἵς 

οὐνίοαξΙγ απ ἑμθίῖο {ο ἀπειθεξς, ἴπθ ροηετῖο 56η56 οἳ “ τἱρλίθ- 

οα5”. 5ΘΕπ15 πιοτθ αρριορτία{ο ἔλαπ αι αρθοϊΠο. οπθ, 5ιοὶι αξ “ {1ςί.” 

16 16 Ίλθ πιοῦθ αθαβὶ τεπᾶρχίπσ οἳ ἴμς ποτά Ἱπ ἐλλε Ἡ. Ὑ. Βο 

Οαπιρῥο]], ΤΜεΙ., Μ., Απσας, Νουίοη. 

ἕ α[ο {ο Τον.” ΤἩ1θ ἄπτθεῖς ατγαησεπιεπὺ 5 {ο]οπεά, αἂξ 

Κωρίῳ ἵς οοππες(θᾶ ΨΔι ἔτοιμάσαι, θὰ τοῦ πλ κατεσκευασµέ- 

φον. 9ο Εεπὰσίοῖς, Μ., Νοτίου, “ο Ῥτοραϊο 3 Πὸ Ῥεορίο {ον 

Ώια Του: Ὑπἱσαίο απᾶ Ένβεπηας, “Ῥαχατο Ώοπιίπο Ρίθῦοπι 

Ῥου[δοίαπι 3 Ἓσσα, “αἱ Ῥατεῦ Ῥοπιίπα Ῥοραίααι Ἰπεασέαη 

Ῥο]ούί, “ φπο Ῥορυίητα θοροροβ πα Ῥοπίπο {παπα Όγμας, 

ζωᾶς μαζ µμος «ας (ή απᾶ πἩ] ρυερατθ {ου Έμο Τιονᾷ 
α Ῥοπίεού ρθορίθ.’}. Ὀο Ὑμαίζε, “ ππῃ ἀρπι Ἠσοιυα οἵπ Ῥοχοιζείες 

Ῥοὺς σασιτῖοπίοι ”. Ῥθὶς., “ οπι ἄθπ Ἴεετο ἴο Ῥθγείάοα 66η 

Τοθραγιιςῦ γο]ς:”. Ῥαπίς, “αὖ Ὀοτοᾶρ Ἠσειτοη εὖ νο]ε]]ε]κοῦ 

Ῥο]κς τς”, ἘτοποἩ απᾶ Β. Ἐτεπομ, “ ρους Ῥτέρατου αι Φείσηεατ 

ππ Ρειρ]θ Ῥίεη ἀῑβροδέ ; ”. Τοεγίαη, “ρατα Ῥγερατας αἱ Θ6ΠΟΣ απ 

ῬαθΡ]ο ἀἹεριθείο ;”.Εα]ίαπ, “ρθν Ῥγοραιο αἱ Βἰβπουο ππ Ῥορο]ο 

Ῥου ἀῑεροςίο.” 

) «Ῥρτερητεᾶ ;”. ματεσχευασμένον. Ἐεπᾶ., Μ. ΤΗΐς πογὰ ἶς 
τεἰαἰμοᾷ ας ο, ραι Ηοἱρίαἰ αά]εοίῖνε απαλγίης λαὸ». 

χ «Ποπ: Κατὰ τί. Ἰναίαε, Ρος, Ἐποπι, Νοτίου, ΔΙ. 

Ὑπα]ρ., Οπεία]., Θο]ιοξἒ, «ππᾶς” “«Ὑμοιδςγ” ἵ οὈρο]θίο. 868 
Ἐου. (τὸ). 

ιοὔκο]εοοεηί Ὑονᾶ "' Μάϊπος.” 

αι Ου Ιᾷῖοπι ἀθπιαπᾶς ἐπὶ εαρρ]θπιθηξ, 

Απσας, Ν ογίοµ, «ἛἛπαυα, Ἠλιοίτις. 

 ρᾷναποθᾶ ἵη γοαις.”.  Θεθ γ. 

5 «ῇο Ὀτίης ἐλοο ὑμίς σοοᾷ ποῦε; εὐαγγελίσασθαί σοὲ ταῦτα, 

Ἐοῦ. ({π υργὸο, εὐαγγελέζω) : " Μ1ᾶ. {π θαι]]εν τίίθυς απά ἵη Ν. Τ., 
ἰο ὑγῖηρ βοοὰ πειῦθ, ἵο αππουποε, οἳ ρυδΗδ]ι ρἷαά Πάπας.” Τη ἴ]θ 
Ῥ, Υ. είς τεχο ἶς τομᾶστοᾶ Ὁγ Ῥγεαομ, ἀθο]ανθ, εἱουν, Ὀχῖας, α5 

οοπμθοίεά ππΙΗ α, σηεβδᾶσο ΟΥ ὑπίε[εσεπος. 1 τοπᾶετεᾶ 1 Ἠετο Ὦγ 
α Ῥτῖας,” ταίμεν έἶναη  αηποιησθ,” Ῥεσααξο (πο έεπι ἶς {οαπᾶ ἶπ 

116 Ἡ, Ὁ., απᾶ ο ρήταξς, “ {ο Ὀτίης ποστς,” {5 ιπι]ίαν {ο αἲ] π]ιο 

βρεαἰς ου Ἰαησπασθ, Βο “ποπς” 15 Επιρ]ογοά ταίΊον παν πο 

Παῦτα Ίθτθ τεῖοις ἵο Ίο προ 

Ώηιθεδησθ {0 Ίο ἀθ]]γεγαᾶ, απᾶ, ας η Ἠπήθτοις οἴμου Ἰηξίαποος, Ἴ1ά8 

Ώιο ἴοχοο οἳ α αἰπαπῖαν ἀθπιοπείχαίίνθ6, Ἰαρεος τοιπαχ]τς οἳ 
ἄποπς τὴ “ΠΒ ποτά Ίαδ α Ῥ]πναί ἴονπι, ιό 16 αἰηιοςῦ αἱ αΥΒ 

ππϊ(θᾶ πα α- Υευὸ 1Π 16 δἰησα]αν” Νονίοη, {ο ἄθοῖαγο 1πἱ5 

β]αᾶ πεῖνς {ο {166.” ' 

ο “1 πα] 18 που βεπετᾳ]]γ ἀτορρεᾶ, απᾶ “« 61] ” εας- 

εὐλίαίοα {ον {. Ἰαὑείαυ. 

Ρ “πηλοη.” Τηθ ϱηχαςο ᾗς ἡμέρας ΤΠ Ῥο οοποίςε]γ τοπᾶστοᾶ 

α ἴπο ἄαγ νν]ιοπ.” 

4“ απα]] οοπ]θ {ο ραβς; ”. γένηται ταῦτα. Ῥεμῃ, Ὁμανρθ. ο 
Μι Τλοπι., Ἰακοξ,, Οαπιρρε. Τμ πδαα] τοπάσῖης οἳ 115 γουρ 

ἵπ ἴμο Ν. Τοςῦ, ἵ αρρτοργῖαϊο Ἠθνο. “ Το ὃε ρετίογπιθᾷ ”. ο00198 
η πο οἶπεγ {παίαπορ (1 ἴπο Ὦ. Ῥ.) αξ πο τοπᾶριῖηρ. Τέ τας 

ἴπ]του οπἱαϊπαϊ!γ νοπι ὮγηᾶαΙθ,. Ὑαϊρ., Ἐχας., Ὄδσα, “«Βαπέ 

Οακίσίίο, “ ογεηεπό;” ο Για, “ σ6εολο]ιον γτᾶ,” 

Σα ἀῑᾷεί πού Ῥομανο.”. Τίς {ονπι οἳ {16 γθιὮ ἵς αἄαρίεᾶ {ο 

ανοῖά {16 Παυςηπεες οἱ “ Ῥεμονεᾶςύ.” Ἀπίστευσας ἴ6 τοηᾷειεᾶ Ὁγ 

 Ῥαδί ἴ6π5 Ὁγ Βο]ιο]αβο]ά (5 Ῥαμαενοάςύ”) Ὑααί, Κεπᾶ., Μ., 
ἁ ἀῑὰςῦ ποὺ Ῥε]οτο.” Τμετο {6 ᾳ οεπετα] ποτορπιοηύ ἵπ Ὑουβίοπ8 
8 ἴο ἴλο Ῥχορηείγ οἳ χοπᾶθιῖπσ είς ποτά οἶέ]ιος 45 απ ποτῖςὲ 

Καυθτίοῖς, Μ., 

τ, ποίς, 

τ(Έηρ. ἱπιρεχβ), οἳ α Ῥτδίογροτίδοῖ. 
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ΚΊΚΝα σΑΜΕς᾽ ΥΡΕΡΙΟΝ. 

ποῦ πηγ ποτᾶβ, π]]οἩ δἰα]1 6 ἑα]- 
Π]]οᾶ 1η {ἐλαῖχ ΕΘΒΣΟΠ. 

21 Απά {1ο Ῥθορίθ παϊιοᾶ {οτ. 
Ζαο]ιατίας, απᾶ πιαγγο[]οᾷ 1ιαί Ἰθ 

1αΥΠθᾷ 5ο Ίοης 1η 116 {θπιρ]θ, 
25 Απᾶ π]εἨ Ἆ6 οαπιο οαί, Ἡθ 

σοπ]ά πού 5ρεα]ς πη{ο {λθπι: απᾶ 
Όιογ Ῥετοσοϊνοᾶ [ια ο Ἰᾶ 5θοπ 
α τὶδίοη ἵπ Ίο {βπιρ]θ; {ου Ίθ 
Ῥοδο]κοπαᾶ απίο δια, απᾶ τοπιαίη- 

: θὰ ερεθεο]]οςς. 

28 Απᾶ 16 οαΊηθ {ο Ῥα55, ἐῑιαῦ 8 

8οοη 5 πο ἄατς οἱ 19 παϊπϊβίγα- 
Που. πειθ αοοοπιρῃΗε]θά, 6 ἆο- 
Ῥαγίοᾷ {ο 16 οἵη Ἡοιβο, 

24 Απᾶ αἴίου {οδο ἆαπς Ἰῖς 
πο ΕϊδαὈεῦῃ οοποθῖνοᾷ, απά Ἱηᾶ 

Ἠενβο]{ Βτνο πιοπ/]ς, δαγΊ1ς, 

26 Της Ἰαίῃ 1ο Τιονά ἆθα]ί 
πτὮ πιο {η {ἴπ6 ἆαγε πγ]θγθίη Ίιθ 

«]οο]κοᾷ οἩἳ πιο, Το ἰαΚθ απαγ ΤηΥ 
ταργοβσ] 8ΠΙοΏς ΠΙΘΗ. 

26 Απά ἵπ πο οἰχίῃ πιοπύ]ᾗ ὅμθ 

αξβΡΕΚ ΤΕΣΤ. 

' 9) / » µου, οἵτινεο πληρωθήσονται εἶς 
Ν Ν 5 -ν 21 . 3 ς 

τον καιρον αὐτῶν. Καὶ ἦν ὁ 
Ν ο 

λαὸς προσδοκών τὸν Ζαχαρίαν', 
Ν 9 / 3 ο , 

καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν 
3 Χ 3 ω) ων) 9 3 ΔΝ 

αὗτον ἐν τῷ ναφ. ἐξελθὼν 
Δ 3” 3ο / ο 5 

δὲ οὐκ. ἠδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς' 
νΝ 3 / τά / 

καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὁπτασίαν ἑῶ- 
3 ο - Χο 5 

ῥακεν ἐν τῷ ναφ: «Καὶ αὐτὸς ἦν 
/ - / 

διανεύων αὐτοῖς, καὶ διέµενε κω- 
/ 259 ν ”. ς 3 / 

φος. ' καὶ εγένετο ὧν ἐπλήσθη- 
σαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας 
αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὖ- 

τοῦ. 3 ἸΠετὰ δὲ ταύτας τὰς 
ς /. / / ε 

ημέρας συνέλαβεν ᾿ Ελισάβετ ἡ 
Ν - 

γυνή αὐτοῦ, καὶ περιέκρυβεν 
ς Ν ὧ / /. 

ἑαυτήν μήνας πέντε, λέγουσα, 

35 "Ότι οὕτω μοι πεποίηκεν ὁ 
Κύριος ἐν ἡμέραις, αἲς ἐπείδεν 
ἀφελεῖν τὸ ὄνειδός µου ἐν ἀν- 

. 

θρώποις. 
960 2 Δ ὧ 9 να 4 
3Ν δε τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ 

ΒΕΥΙΘΕΡ ΥΤΕΒΡΙΟΝ. 

Ῥοἱίθτο πιγ ποτᾷς, π]]οῖι πΙ]] ὃο 
Πα1βΠεά Ίπ ἠῑιοίτ 6845οη. Απά 51 
Πιο Ῥεορ]θ πθιο παϊθίης τος 
Ζαολματίαϊι, "απᾷ ποπᾶοιῖης ἴπαῦ 
"ηρ ἀθ]αγοᾶ ἵπ {πο ἸΒαποίπαΣΥ. 
Απά π]ιοα 6 σαπιθ οαἱ, 16 

οοπ]ά πιοῦ ερθα]ς {ο {μθπι: απᾶ 
που. Ῥονσοθῖνοά {Μαί ο Ἰαᾶ 
6θ6Ώ 4, υϊίοη ἵπ {19 "δμηοίη- 
ϱ.Υ; {ου "9 πιαᾶρ εἶσπρ {ο 
ἄποπι, απᾶ 1θιηαΙηθᾶ ΑΡΘΘΟΠΒΙΘΕΒ. 
Απᾶ 19 ο.πιθ {ο Ῥραξς, πΠθη πο 
ἆασς οξ Πΐ5 πηπ]δίγαξίοι 3π6γ6 
οοπιρ]θίεᾶ, 9 ἀθρατίοᾶ {ο Πῖ5 
οπη Ἰουςο, Απά αἲίογ «ἴῃοξθ 
ἄαγε, Πῖς πὶίο Ἠ]Ππαβεί]ι οοη- 

οδϊνεά, απᾶ Τά Ἰθυςε] ᾖτο 

πιοπί]ς, εαγῖπο, Τηα5 λα] {1ς 2ὅ 

Τονά ἆθα]ὲ π(Ἡ πιο ἵπ {πο ἄατγβ 

ΡΥΠΘΠ ης ]οοκθᾶ οἩη ππε ἴο ἴαῑκθ 
απαγ πΙΥ πθρτοαο] απποης Τηθη, 
Απᾶ Ἱπ ἐς οἶχίμ πιοπίἩ {116 20 

ε.α ποτο παϊὕηρι”. ἦν--προσδοκῶν. 
πηοδύ αρρτορτ]αΐθ, 

ἴμθ ΡεοΡΙθ. 

οχρθοβίπς.” 

 ἑαμᾶ πομᾶεήης;”. ἐθαύμαξον { 

Α. Ηίθτα] τεπᾶριίησ ἵς 

16 εχρτοβος {πα οοπὐπαθᾶ δἰαίο οἨ αοἴίοη οἱ 

Θο Ἐεπά., Απσας, Τμ6]., Μ. Νοτίου Ίνα, « πεγθ 

6 εαμοτασγ.” 

«πετο ποπάσηήησ.”) | Ῥου. 

κ ««Ἡο πιαᾷρ αἴρης;”. αὐτὸς ἦν διαμεύων. 

Ὑγακοί, “Ἡᾳ Ἱερῦ παϊίπς εἶρης;”. Θπαχρο, “ο πας πιακῖης 

εἰσης. ΤΠο νοιῦ 18 βεπεγίο ἵπ εἰφηίβολίίοη. 

«Το Ῥοσἷκοι ”. ἶς {ο πια]κο αἶσης η ἐο ἠαπᾶς ος αγπιδ, 

Θοο Ἰασῦ ποίο, 

Ίλογη., Ῥεπη, Μ. 

Φθο Τήᾷᾷσ]] απᾶά 

Νουνίοη. “ ἨΓοπᾶςγ” {5 βαὈθΗὑαίθά {οΥ “ πιατνο]” οἨ ὅπο σγουηᾶ 

ἔἶνας ἴμθ' Ιαὔίου 15. σο]άοτα Ἰθανά οἱ ππλίθη, ππίθες {η αοζαζίοης 

8οπι ἴπο Ἡ. Ὑ. Το ἱππρενίθοῦ (ῷτοροχ) ἰπαϊσαίθς οοπήππαποθ οί 

ποὐίοη οἵ οοπᾶϊ οι 1ή]κο {λα Ῥοτὶρλγαξίίο {ογπι οἳ {ναί ἔεπεο (ν---- 
προσδοκῶ») ; Ίεπςρ {6 χοπᾶριῖης “ Ὕθνο ππαϊήης, απᾶ πνουᾶσι- 
πα 1.6, “πθυθ πουᾶθης ”) 5ο {6 86η86 οἳ 11ο ἐν γη] 

αοσπτασγ.. Βαΐ 1 γνο Το]]οι ειο Ριπούιαίοπ οἳ ια τοσῖς, τΥμἰο]ι 

ῬίασθΕ ο οοἶοῃ αἴνθι Ζαχαρίαν, λλεα ΟΠ {ουπι πα Ὀθ αΡΡΙΟ- 

Ῥπίαίο, ““θ Ῥοορίθ 1π6το παϊίηπσ {ον Ζαοπανία: απά 1πεγ 

πιοπάσγθᾶ,”. οἵο, «Αῑου ἴἶιο οοἶοῃ 1ξ ἵ6 ΏβοθΕΞΑὉΥ {ο Επργοςς ἴ]ιο 

Ῥιοπουή. 

πο ἀε]αγοά ;” χρονίξειν αὐτὸν. Βο Εήδ Υοτῦ 15 τοπᾶειθᾶ 

(5. Υ.) 34148: Ἰ]κα 13 140. Ἱηπ {ᾳμπθο οἶ]ευ σ.βθ5, Μαέ, 

2ὔ τ ὅ, ἴ]ιο Ῥτοβοηῦ Ἱπείαηος, απᾶ Ἠεῦ. 10 : 87, 16 ες τοπᾶριθᾶ “ἰο 

{αγγ Αίαγ” 1 πιαᾷο {ης οᾳαἰνα]εηέ οἳ βραδύνω, διατρί- 

βω, ἐπιμκένω, περοσµένω, προσδοκάω, οἷο., ΝΠΙ]6 {ο ἀοίαγ ” ἰς 
1μθ τερυθβεπ{α{Ίνο οἵ οπς οἶμθγ γθιὈ ὀκνέω, Ὑνλὶο]ι οσσοαις Ότο 

οπ0ο (Αοΐς 9 : 58), ἐἶιο αΌουο τοηάρυἶηρ ἵς ποὺ οπίν αρρτορνίαΐα 
Ἰοτς, αν ἵπ αἲὶ οἶλον ο.8ε5 ἩΠθτθ χρονέξω 18 ἐοαπᾶ. 38ο Μ. 

Ἐοῦ , Τ44ᾷε]ὶ (π υογόο). 

7 βαποίπαιγ.” ευ Υ. ϱ, Ποίθ. 

«πο πο,” {0 ἄο 5ο Ὁγ πιονίπς 16 Ἰθας, δοπηθίίταςς Ἰπο]ααίπς 119. 

Ἰάφα, οἳ δουΐπς οἱ «ὑεπάίπρ ογιαγά “Το ης” ἵς α νά 
πιοᾷθ οἱ πωα]ίης βίπηβ, 97 πεῖης {16 6765. «Α5 ἦν διανεύων Ἠ95 

πο αζ]αποίς ἴο ἱπᾶίσμίο ἵπ σα παν ἴλο Εἶσης πθυο ηιαάθ, ἴ]θ 

Ἀρογο τοπάσχίως {5 ἀθαπιθά αρρτορτ]α{θ, 

σ «π]ηθῃ:” ὧρ. Ἴλοπι., Ῥϊοις, ἨΓακοβοῖά, λαυρο, Ἰοτίου, 

Ἐοπᾶ,, Μ. Ἐοῦ. (6), “ Ῥοίοτθ α οἰαιςο Ἱπιρ]σίης πια, ας υλρη, 
Ίκε ἐπεί {--- ὅτε). 

««γθυ οοπιρ]εἰεᾶ; ἐπλήσθησαν. Μ. Ίο ἆο ποῦ αρρὶγ 

εἑαοσοπαρ]ε] ”” 1ο πιθ, αοοοτάῖπσ {ο Ρτοδεηῦ πδασθ, - ΕΗΙΒΙΙ ” 18 

οὐφο]θξοθηί,. Ἠοῦ. (ὦν οε1δο), “ οἳ ὤπῃρ, ἰο ὃε }Γῇ]]εά, οοπηρ]εἰεά, 

{ο Ῥο ἠ]ΐσ ραςῦ.” 

Ἰζαπά., Μ., ὙΓερίασ, Τποπι., ο κεβε]ά, α «ῃοςϱ;’ τπαύταρ. 

ταν (ποἴε οἩ «Αηρβ). 

ὃν «ΥἨΘΗ Τ” αἷς. 368 ν. 20, ποίθ. «Α9 ἵπ {1ο {οῦπιθυ Ιηείαησο, 

πλ] «π]ον” ἵς οχαοῦ ἵη αἰγίης {6 86η58, 15 αοσοτᾶς π](μ ους 

ποσα πποᾶος οὗ ερεαΚίπο απᾶ πτίίης. ΤΠ9 αἀναπίασε οἱ οοποἱέο-- 

ηθες Ἠπα ]6ᾷ ορ π]ιο βρθαίς ο Ίαπσααρος οἱ {πρ Ἰλ6ρί, ὐς᾽ 

ΕπωρΙοΥ λα αἄγοτος οἱ {ἴταρ, ἔπ Ῥίαος οἳ {μθ τε]α το ρηταβε». 
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κικᾳ ΙΑΝΕς) ΤΕΕΡΙΟΝ, 

αησο] αὈτία] πας 5ουύ {τοπι αοᾶ 
ππ{ο α οἱίγ: οἳ 41166, παπιθᾶ 
Νασατοαίῃ, 

2Ἱ Το α ν]αῖη εεροιξεᾶ {ο α 
ΠΙ8Ώ 11086 ΠαΠ1θ πας 1056], οἳ 
ἴλο ποιςθ οἳ Γανίά ; απά ἰπο νίτ- 
ϱἱπ”8 π8ΠΙΘ Ίυας Μαιγ. 

38 Απᾶ {1ο απςσοὶ σα1ηθ ἵπ ππίο 
θι, απᾶ βαἷᾶ, Ἠαϊ], ἔλοι ἐλαί ατὲ 
Ἠ]σ]]γ {ανοαταᾶ, ιο Τιουᾶ ὁς ση 
ἤιοο: Ῥ]θβθᾶ αγ οι αΠΠΟΠΟ 
ΝΟΠΙΘΗ. 

39 Απά π]θη εἶιο 5αἲν Λη, 5Ἡθ 
πας {ουρ]οά αἱ 5 δαγίπσ, απᾶ 
οαδὺ 1π Ἠθτ παπά Ὑγαί ΠΠΗΠ6Υ οἳ 
βα]πίαίίον (μ]ς ε]οπ]ά Ῥο, 

σπεες τΕΣτ. 
/ Ν 

ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριῆλ 
Ν - - : / α] 

ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς 
9 3 λ 

Γι αλιλαίας, Ἡ ὄνομα Ναζαρέτ, 
τ / / 

ὃἹ πρὸς παρθένον .µεμνηστευµέ- 
2 Δ 9 3 » Δ 9 

νην. ἀνδρὶ, ᾧ ὄνομα ᾿Ἰωσὴφ, ἐξ 
3/ / ΔΝ ν . 

οἴκου «αβίδ: καὶ τὸ ὄνομα τῆς 
͵ , 

παρθένοὺ ἸΜαριάμ. 3 καὶ εἴσελ- 
Ν ν/ Ν Ν 5 

θων ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπε, 
Α. / « / 

«Χαΐρε, κεχαριτωµένη" ὁ Ἄύριος 
μετὰ σοῦ, εὐλογημένη σὺ ἐν 
γυναιξίν. Ὦ "Ἡ δὲ ἰδοῦσα διε- 

/ ϐ 3 ΑΔ - λ / » - Ν 

ταράχθη ἐπὶ τῷ λόγφ αὐτοῦ, καὶ 
/ 3”/ ς 5 

διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἆσπα- 
ν Θ 80 νο 5 ε 

σµος οὗτος. Ἰαὶ εἶπεν ὁ 

«ΒΡΥΙΡΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

8ησαἰ ΕαὈτίο] πας τοπ «Ὁγ ἄοᾶ 
ἰο α ον οἳ (411686, παπιθᾶ 
ἹΝασητείἡ, {ο α υἰνσίη «Ῥοϊτού]- 27 
οἆ {ο α πιᾶη π]οςθ παπιθ πας 
1οβορ]ι, οἳ ἴμο ποιςο οἱ Ώανίς; 
αηᾶ {6 τῖτρῖης ΠΒΊΗΘ αὐας 
ΜΥ. Απᾶ ἴθ απσθἰ «οοπ]ηρ 
ἵη {ο 6η, 5α1ᾶ, Ἠαι], (σΏΙγ 

{αγοιθᾶά{ ἴπθ Ἰοτᾶ ὁς πι 
ἴποο: Ῥ]θςςθά αγί ἴποα απ1οΏς 
ΨΟΠΙΘΗ. Απά πάθη εἶιο 5ατγ 
Ἠππι, 516 ἆγαςβ στοα{Ιγ αοτίαίθᾶ 
Ἀαῦ ΐς ποτᾷς, απᾷ ἴγας ο0)- 

εἰάθείηρ ὀπλαῦ ὑ]ς βα[αίαζίοα 
ερου]ᾷ πἹθαἨ. 80 Απᾶ {μθ απσοὶ σαῖά απίο 

μετ, Έθαιυ πού, Ματγ: {ον ἴμοι 
μαξύ {ουπᾶ ἴατοιγ γζ] αοᾶ. 

ἄγγελος αὐτῃ, Ἠὴ φοβοῦ, Ίμα- 

ριάµ: εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ 

Απά ἴλθ απσο] δή 
εαᾶ {ο Ἰαυ, Έθαν πο, ΜατΥ: 
{ου ἴποιι λαςί {οππᾷ {ατου πΙία 

54Τγ 6ος ;” ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. ΠΧ ἴπο σεπ]άνο οἳ απιδαξίοη, 

αδεπογ, οἵο., ἴπο αρρτορείαίο τοπάθείπῃ οἳ ὑπὸ ἵα “Ὦγ,” 6 τουσ” 

Ἔτοπα,” ἵπ ῇς Ἰηείαπος, 5 απηίσαοας. ο Μοτίοη, Δησας, Μ., 

Ἠ/οσ]αγ, Ώματρο, μα]. ρου. ρου Όίος:” Θ. Ἐν., “« ἆς Ῥῖρα,” 

4 “Ῥεοίμο ς” µεμνηστευμένην. Οαπιροεί, Ῥομι, Νοτίο, 

Μ. Τ]ο 6εεο οἱ µνηστεύω Ἱετο ἵς οὈνίοιε]γ ἐνοί οἳ Τ444. (11. 
το Ῥγοπιίεο ἵπ πιωνῖαρθ, Ῥοϊγοία Μαν πα Ῥτοπιίσεί, ος 

οοπίτασθεᾶ 1ο 7οπορ. “Ῥοΐτοίι” Ῥνοκοπίς πα {λοπσλό πει 

800ΥΤ4ΟΥ, ὙἨ]ο, οη πε οἶ]μθυ παπά, “ 6εροπ5θ”. ρτορο]γ εἰσιήβος 

Το πιαΥΤΗ, 1ο ωεᾶ.' εε (ΗΕ, Υ.) Ώου. 2011. Ἰπ Εναῦ ραξεασε, ια 

Ῥερί. θταΡΙοΥ5 πο α,οτο ποβοθᾶ τετΏ, “ ὅστις μεμνήστευται 

γυναῖκα, κ. π. .  ὙΓοῬείου {" Ὀαίτοῦ]”), “ἴο οοπίχασξ {ο αἩγ 

οπθ 1η οτᾷςτ ἴο α {αέιγθ πιαχγίασε.”.. «Α5 αἩ αίογηαξίνο τοπᾶδείτς, 
6 Ῥτοπηϊεθά η πιαγβίασθ.” 

5 οοπήης ἵπς” εἰσε]θὼν. Πο Ῥαγβοίρία] οοπεἰγασίίοη ἵς 

πάορίοᾶ Ὦγ Ἐεπά., οσίου, Ῥθπα, Ἰ)ος]ογ, Ὠἱοῖς, 16 ἵ6 οοποῖςθ 

απᾶ. αστοθα)]θ {ο ΟΠ. σι Ἰοφμεπάί «Α5 Ἠιθ οοπηηα ἵ6 Ῥ]ασθᾶ 

αἴϊοι αὐτὴν, ἵπ ἴπο Ῥοϊψιπίοιίαα 'Ῥεχῦ οἱ ΜΙΙ (Μαη ἴτοπι πε 

Ἑ]κονϊτ οἳ 1634), ἴμαί οϐ Έτασηας (Εναπ][οτί, 1658), Εγίοςρασ]ι, 

Έπαρρ, Ἱπ]ωαβ], απᾶ Ἰ1]εοι, ἀι σοππια ἵπ ἴμο Ἠθνίςθᾶ Τοχί 1ς 
Ῥ]θορά αἴξου «« που.” 

ΓΑ ΜΙΕΗΙΨ Πανοτεᾶ!”. Τπο εαρρ]οπιθηέ οἱ ιο Ἡ. Ῥ., «έλου 
ἀιαί ατὶν ἵ6 ππηθοθεξα:γ, 15 {1θ {λοισλέ ἵ5 εα[βοϊομΏγ ἀῑςέίποῦ, 
Β πο Ιπήίαίθ {1ο σοποΐςθηθεα οἱ ἐς γοες. 8ο Ῥ]οἰίπαοηυ, 

Ὁμαχρθ, Μ. ἸἹμετίαα, «Ρανοτεοϊίᾶα!”. 8. Ἐτοποι, « τθςἈθ 6η 
Εἴ8οθ;” Ἑπακιπας, “αταβίοξα ;”. Ῥεσα, “ ᾳταὰ ἀδοία :”.Οαςίαὶ., 

“αοοθρία”. ᾿Ηοῦ. Ν. Τοδέ, ηπ ην. Όγίπο, ζὰθή Ἆά οσο, 

Κεπά., Ῥοηπ, απᾶ Ὑεσίαγ, “έοιι ἨἱσἩ]ν [ωγουος |” 

δ «πας ϱνοι]γ ααἰαίφᾶ : διεταράχθη. Πα ναιῦ οσσιτς 
οπ]σ Ἠετο. Το αἰπιρίο ἴουπι θἱρηίβος ““ἔο ασἠαίο,” «« {ο ἀῑςιν.” 
86ο ν. 19, ποίθ. «ια ἵπ σοπιροβίὐ]οη {5 ἱπίοηςίνο, --- ἐλιγοισ]οιέ, 
Βιογοις]ζγ, απιρ]εἰείγ, οἱο. 966 Βοῦ., 4ιὰ. Ίο. «6ο 6αχοο .. 
Παση, « ἴα αξία θαχραίας” Ῥοσα, “ ρογασυθία οςἱ;” Ἱοτίοα, 

αππας στου] πιονθᾶ”. ΤΙ εαρπέ ἐς αεί α5 απ αἱοτηαίνο 
τοπάριίης.. 

Ἀ ααἲ 6 ποτά; ”. ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ. Ἰουᾶ., Οαπιρο]]. 
6. Ἐν, « ἆο 668 ρατο]ες;””. ῶ0ευ., “ ἆθ 5ης Ῥα]αῦτας”  θαγίηα,” ἵπ 

νο 6οπ56 ἁσπιαμᾶρά Ἠστο, ἵ5 πο Ίσηρευ ἵη Ἡδθ. «Αἰἴοτηαᾖίνθ, “' αἲ 

Μ48 ερεοσἩ.”. 

{ «Ίνης οοηρίάευίηςι”'. διελσγίξετο. Νοτίου, ΜΜ. Της Ἱπρετίουί 

βἱιοπ]ά 6 τοπάειοά Ώετα αοοοτζπο {ο 1ὲς πδιαὶ {ογορ οὗ οοπ πασά 

αοϊῖοι. 8ο Ὑπ]σ., Έτας. Ῥθρα, Οαδία., “ οορϊαραξ;”. Μοπί,, 

α ταβοσπασαίαν επ, Ἰγεεῖοσ, “ τουβοηοᾷ :”. Ὑαικαῖ, “'παβ 

τοαδοπίπς ;'' Ἠορ. (ὑπ υογθο), “το οοηβῖᾶας, ο 16αδοή πι”. Τα 
νοιρ ἶ6 χοπᾶργοᾶ {Ώ ἴμο Ν. Τί. πο πιο φαγίε/ αι 8οσπης 

ΏΘΟΘΕΡΩΣΥ, 5 « ἴο γθ8βοῦ/” «ἴο οοπδίάε" (ζομη 11 : 60), “ἰο 

ἀδριίε,”' « οιςὺ ἵπ παπά. ππτιδε,’  Ολπ]ς.” 

πας”. ποταπὸς. ἈἨ., Ἰπακοβο]ᾶ, Οαπιροοϊι, β]ατρο. 

Θο ΚαϊπαΙ: “ Ποταπὸς Ἰἆ ααοᾶ ποῖος, πί Ἴωιο. Ἱ : 98, 99. 

2 Ῥοβὶ ὃ: 11.” Βο οπο οἱ ἐ1ο ἀεβηίθίους ο 9ἱ5 πγονᾶ τιδεᾶ Ὁγ 
Ῥοῦ., 15 “πλαί” Τη οπου πγοτᾶς, 16 16 5οπιθίΊπιες επιρ]ογοᾶ Του 
ποτος. 

κ σοπ]ά πἼθαῃ :”. εἴη. Ἰπακοί, Μονίοῦ, Μ., Κοπᾶ., “ πιῖσ]ιε 

πιθαη”. Καϊπωὶ: “ Ωμαῖϊς Ἠφο δα]αίαί]ο θεεοί.” Ἠοῦ. (εμέ): 

κ Ἔτορ. απᾶ πιείοη. ἴθ εαΏθί. οἳ {16 Ῥτοᾶίοαία οξίθη 6χΡΤ6ς56Β, 

ποῦ πποῦ {ως βαρ]θοῦ αοἰα]]γ 15, Ὀῦ ναί 15 ἐς χο, οΥ ἶς αοεοιιἰεᾶ 

ἐο ῶ6, ος σἱσπ{ῇᾖας, 80 ἐ]λαῖ εἶμέ πια Ὀθ τεπᾶετεί “ {ο Ὀθ ασοουηέ- 

οἆρ' “ {ο αἰσπί(. 8ο (Ἠ. Ὑ.) Ἰωικο 15 : 26,  π]αῦ ἠ]ιοςό {ης 
πιθαηῦ,” τέ εἴῃ ταῦτα. Ἴπ]ο 18 : 86, τέ εἴη τοῦτο (Β. .), “ π]αῦ 

Ἱὁ πιθαπΏ”.  Ἑ]οοπιβε]ά ταππατίκα ο {πο Ῥηταξθ ποταπὸς εἴη, 

. τι ., “α Ῥορπ]ας {οσα οἳ οχρτοβδίου εηι]γα]επύ {ο ὁ τν]αῦ Ίλθςθ 

τοπιαγ]α»]ο {ήησς πησ]ῦ πιθαπ.”  Ῥτείρομ., «τί ἐστι ηπίᾶ ἰδί 

νι], αίᾶ αἰρπίβοαῦ” ΤΠ6 8οηςθ οἱ ἐἶῑο πονᾶ ἴ5 Ἠεχο οὐνίουξ]ν 

{ο αἰσπί ου ταθαι”. “αγ” ος “ πίαό Ὀ6” ργεςοηίς απ Ἰάθα 

{οτοίση ἐο ἴλο απ, Μαπγ Κπουν π]αῦ {1ο εαἰπίοβοηυ 1ωα9, Ὀαὲ 

αἷά πού οοπαρτομοπᾶ ἐλο πιεσηέπρ οἳ 1ρθ ποτᾶβ. 



ΤΗΕ 605ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΤΙΧ α το ΕΕ. «ΟΒΑΡ. 1. 
. 

ἘΙνΝα ζΑΛΜΠΘ) ΥΕΗΡΙΟΝ., 

81 Απᾶ Ῥε]ο]ᾶ, ἔπόοι ολα]{ οση- 
οοἱνο ἵπ 11 ποπρ, απᾶ Ὀτίης 
Γογζὰ Αα. 5οη, απ δα] ο]. 15 
ΏΔΠΙΘ «8908. 

83 Ἠο εἰια]Ι 9 ρτοαί, απά πα] 
ο οα]]θᾶ {19 δοπ ος {πο ΗΙρ]Πεςί ; 
απᾶ ιο ]μοτᾷ ἄοᾶ αἰια]ῖ αἶνο 
απῖο ήπια 116 {ητοπθ οἱ Ἠ5 {αΐμου 
ΡῬανιᾶ. 

85 Απά Ἰ6 εΠα]]. ταοἶστ οτοτ {πο 
ποιςο οἱ ὁαοοῦ {οτ 66; απᾶ οἱ 
18. Κἰπσάοπι πειο δια] ὃο πο 
επά. 

δ4 Έπθυ εαϊιά Μαν ππίο ἴλδ 
αησο], Ώου θα] 5 Ῥε, 5οδίπςσ 
1 πουν πο Ε ΤΣΗ ὃ 

96 Απά ἴπθ απσθἱ απεογθά απᾶ 
βαἱᾷ υπίο ου, ἤηιο Ἠοίψ Ποςί 
5μα]]. οοπιθ προπ 1166, απά ἴ]θ 

Ῥοπον οἱ 1ο Ηἰσβοεί σα] ονει- 
Εἰιαᾶουν ἴἼθο: (]ογοίογθ αἱςδο ἰῑιαί 
ΒοίΙγ μη πηήο εμα11 Ὦο Ῥοτη οἳ 
ἴμθο, 5,α]] Ὦο οα]εά ο ου ο] α 
αοᾶ. δ 

86 Απᾶ Ῥομο][ᾶ, 117 οοιςῖη 1115: 

σοπεςκ τησ, 

Οεῷ. 3 καὶ ἰδου, συλλήψη. ἐν 
γαστρὺ καὶ τέξῃ υἱὸν, καὶ καλέ- 
σει; τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν. 
53 οὗτος ἔσται µέγας, καὶ υἱὸς 
ὑψίστου κληθήσεται’ καὶ δώσει 
αὐτῷ Κύριος ὁ ὁ Θεὸς τὸν θρόνον 
Δαβὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦν 9δ καὶ 
βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον  ]ακὸβ 

εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασι- 

λείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται Τέλος. 
δὲ πε δὲ Λαριὰμ πρὸς τὸν 
ἄγγελον, 11ῶ, ἐ ἔσται τοῦτον ἐπεὶ 
ἄνδρα οὐ γωώσκω; ὗδ Καὶ ἆπο- 
κριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ, 
11νεῦμα “Αγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ 
σὲ, καὶ δύναµις ὑψίστου ἐ ἐπισκιά- 
σει σοι" διὸ καὶ τὸ γεννώμενον 
ἅγιον κληθήσεται ὙΥἱὸς Θεοῦ. 
ὃ καὶ ἰδοὺ, ᾿Ἠλισάβετ ἡ συγγε- 

ΒΕΤΙΕΕΡ ΥΕΕΡΙΟΝ. 

ᾳοᾶ, Απᾶ Ῥομοίά, μοι υπό 51 
οὐποθῖνο, απᾶ ήτα {οσ{ῇ α 6οη, 
απᾶ '"ποι εμας οα11 116 ηαπιθ 
ὕθρα.. Ἠο πΙ] Ὦο ρτεαί, απᾶ 82 
1] ο οα]]οᾶ {πο Βοπ "ο 1ο 
Μοςρί Ἠϊσμ; απά {ιο Ἱοτά ἄοᾶ 
πΙ]] ρῖπθ 1ήπι ο {μγοπό οἱ 
115 {ονεν Ῥον]ᾶ. Απᾶ Ἡὸ π] 58 
χοῖση 0Υ61. πθ Ἱοιςθ οἱ φασοὮ 
{ου οτος; απᾶ-οἳ Ἠΐ5 Κπσᾶσπι 
Ώιειο πὶ]] Ῥο πο οπᾶ. ΈΤμθη 84 
ραῖά Μανγ {ο ἴ]λο απσοΙ, »Ηοπ 
εα]] ὑμῖᾳ Ῥο, αθίηοα 1 ποτ ποί 

απιαπ ὃ Απᾶ ἴπο απσα], απ8ΊΓΘΙ- ὅδ 
ἵπα, βο]ά {ο 1ου, Τηο Ἠο]γ βρ]τ]{ 
πᾖ]] οοπιθ οἩ μεθ; απᾶ 1θ 
Ῥοπεν οὗ "πο Μοςί Πίσ. γι] 
οτουκαάον ἴμθῬ ; {ογθίοτο "ἴμθ 
οὔεριῖησ, δεῖήρ 1οιγ, ἹσΙ ο 
ρα]]οᾷ {λο ΦοἩ ὀ{ ἀοᾶ. Αιπά ὅ6 
Ῥολο]ά, {1γ «Κάποποπιαπ Ἐ]Ιζ- 

αρθἰἩ, 5ο Πα] αἱξο οοποθἰνοᾶ α 
/ ΔΝ .. αν 

νῆς σου, καὶ αὐτη συνειληφυΐα Ὀ6ἱ1ι, εἶιθ αἱξο Παζ] οοποθῖνοᾶ ἁ 

1 πνέ οοµοθίνο.”. Ἠσνο, ας ἵπ οἴ]ιοι Πηδίαπσος, ποιο {Ἡετο ἵς 

πο Ῥαγου]α οπρ]αίθ, Οἳ ἃ οοππιαπᾶ; « ψη]” 16 αθθᾷ πείοαᾶ οἱ 

απο]... Το οοπορίνο”” οχριοξεες 11ς {οχος οί {116 Ρ]ταςθ συλλήψῃ 

ἓν γαστρὶ. Ἀοπᾶστοᾶ ὮΥ ἴλμο αἰπιρ]ο ΥατὈ {ο σοπσοίνθ,, Ὁγ 

Κοπᾶ., Μ., Τμοπι., ὙΜαϊοί, Οαπιρρεϊ, Ἀοτίοι. ΤΠ Ῥαξεασα 
Ίκα. τς 14, π]ήσ] Ἰδ Ἱετο αποίεᾶ, Πας οπ]Υ {16 επι. αα]. πα 

(Ριωσπαπς). . ο ἔἶνας Ῥανθ αἩ σιρ]ιοπιέση. 

πα Ίο θμα]6 σα]] 5”. µαλέσεις. Ἴ]ο {ατιτο Ίστθ 18 τασατάοά 

5 Πανίηρ ὁ1ο {οτορ οἱ απ ἱπιροταίίνο, Ίεπορ " ποια εἰα]ύ”. {ς 

Ῥ]αοεᾶ Ῥεΐοτο “ οσ]1.”. ΤΠίς πεο οἱ ἔπο Βίατο {5 α Εα]ουήκα, 

ἄπθοπ, οταπα., ϱ. 21. Βέαατῦς ατ. Ν. Τοςἱ., ὃ 141. 

πο ἄια Μοςί ΗΙΕΙ ; ” ὑψίστου. Τίς αζ[εοβνο Ιοΐπθα γη 
Θεόε ἵ τοπᾶριθᾶ Ὦγ «Μοςί Ηϊσλ” (8. ν.) Ματίς 6 ήΠ, Ἴωπ]κε 
8:28, .Αοἲς 16:11, Πευ. ᾖ:1. ᾖἹὸδ ἱ μας τεπάεγοά ἵπ (1θ 

Ἰηβίηπες πεις 1 εἰοπάς Ιπᾷερεπάεηῦ, Αοἲς Ἱ 148. “Το Μοεί 
Ἠ{Ρ]Ώ οσους ἔγεφπθηί]γ ἵη {16 Ο. Τοςί, (1. Ἠ.) ας ιο (απε]αίίοη 
οἳ 399 (Βερί. ὄψιστος). Ἔον ἴθ βαϊο οἱ τωη]οτπιήψ 1η 
ἐπαπσ]αίίοη, ἡής αηοπ]ά Ὦς πε τοπάθυίης οἱ πο ποτά πε 

αρρ]οᾶ {ο ἀοᾶ, ἵπ αἲ] οαδθβ. 9ο Τμοπι,, Ἐλείπις, Μαγᾶοσ]ς. Ὀσν., 
μον Ἠορ. Ν. Τοςέ, ον. Ὑπαἱρ. “ ΑΙάθοίπί ;” 8. Ἐτι, “ ἂἩ 
Τχός Παπ ; ” ρου. “ πο Α]εεκίπιο. » 

Τις Ῥτεροσίδίοα “ ἐο,” αἴίοτ « οἰνεπ,” {5 5αρετ- 
Οππ]ζθεᾶ ὮὉγ ἸΓαξίογ, Τ]οπη., 

9 «αἰγο Πήπιο” 

Βποπς αοοοτᾶϊἶης ο Ῥτοδευῦ πξασθ. 

Οαπιρ., Νοτίου, Ἠμοίπαα, 

» «ον ια] ες ο”. 1 πανα το πόᾶ ἴμα τοπᾶθεῖπς ος 
μιο Ἑ,, Ῥ., απᾶ σεῦ 56 πο Πήατς όξ αἰμέ (1.6. ἔσχαυ, 'Γαΐ. 1α]ᾶ.} 

Ἱ ο[έθη πςοᾷ ππί(Ἡ {ιο {οτορ οἱ Εἶο εαὈ]αποίίνε (οτι α ἀο[οοῦ {η 

Όνο γετβ), Γ εαυπιὁ 45 αὖ οἸέθπαβίγο τοµᾶστίπα, “ Ἠου σαπ ἐπ] 
μο2”5. 5ο Ὑνακοί, Νοτίοα. ᾿ 

4 «ρίπορο;. ἐπε. ο (Β. ῦ.) 2 0ον. 18:58. Ἐοῦ. ὙΓακοῖ, 

ῬοπἨ, Ώμανρο, Ὠἱοἷς., Οππαρῦςῇ, Κεπᾶ., οσίου, Απραό, Μ. 

Σα {μο Μοςύ Ἠ]σ].”. Θεο τ. 52, ποῖθ. 

5 «πο οββριίπα δεύις Πο]γ;”. τὸ γεγνώµενον ἅγιον, Βοππθ 
Ἱπέεγρτείαις Ίανο τοπᾶργθᾶ {846 Ῥαδξασο Ὦσ οοππθοΏης ἅγιον δι 

δ [ιο εαὈ]ασῦ αφ {ουσ {16 {οχύ ποιο σὸ γεννώμενον τὸ ἅγιον. 

Έλα, ἐλετοίσοτο, ἐαηθ]αίθ “(ο Ἰοῖγ οβδριίασ.” αοἩ ἴ6 πο νου 

οὗ ζαΐπα]. ἈἙ]ουπιί, αἴἴθτ' Ἐοξοππι ]]όγ, 6αβροςες μαί ἔμοτο ἵδ ο 
ε[]ίρείᾳ οἳ ὅν. Ίη 16 αφονο τοπᾶει]πς τὸ γεννώμενον 18 τοραχᾶεά 

5 πςοᾶ εαὈξίαπΏίτα]γ {ος τὸ γέννημα, οῇορΥίπΡ, ΡΤΟΒΕΠΗ. «Α5 8Ἡ 

α]έαυπαίῖνθ τοπᾶρτίης ἐναῦ οἳ Μ., “έῑο ομῖά (τὸ παιδίον πιᾶςν- 
5ἰοσᾷ) Ῥεροίίεη 11ο] ΙΙ Ὦ6,” οἷο, 11ο ἐπαπε]αίο γενρώμενον 

ἃ5 α ρατήοῖρ]θ, ἴιοι ““Ῥοσοίίεα ” ποπ]ά ὮΘ οπιρ]ογεά Ιπείθαά οἳ 

«Ἠογηο. ΠἩς {ου θλοῦ 19 ἶ5 ἵπ τς ϱγεσοπὶ ἴρπεθ, δΏοπς ὑπ] 
ἵς 1ὲς εἰρα]βοαίου. Ἔμ σοῦ, Ώ]οῖ ἶς Γοππᾶ ἵπ 5οπηθ {ο Μ95. 
α[ίου γεννώμενο», ἰς οἳ πο ααἰλοεϊγ. μουρὰ 1ο]οπεᾶ Ὦσ ἴνα 
Ἐ, Υ., ἴ6 1.ποῦ ἵπ Πα ήπιοαγ πι 1ο Ταχί. Ἐθοορί. 

: αἹήπαποπηαα ;”. συγγενή, Τις Εεηθγίο 5οΏ86 οἳ ῖς πουᾶ 

(ω τε]αξίοη--οπ8 οὗ ἴμθ ε5αππο {απη1γ) 16 Πιοδί αρρτορηαέο, ο 
Ἰοτίου, ἸΠα]τεβεἰᾶ, Ῥεπη, Απησας, Μ. ρου. “Ῥαποαία;”. Όο 

Ἠ/οίέο, “Ὑεγπαπάϊθ.” Ἀνεψιὰ ἵδ νο Ῥίοροτ ἴευπι [ος σ οδήι 

Ἔεπιις Ὀιοαση ία ἵ6 οπιθίίπιθς ηορᾶ {π {19 π]άθυ 56ηβ6 οἳ γε]α- 

Π9ᾳ, συγγενήο 18 τουᾶβτοᾶ ἰπ. ιο Ἐ. Ῥ. πβαα]]ψ Ὁγ ύπδπηεπ, ᾖίπ, 
απᾶ Κέας. “« Οοπείη” ὁοόπτά ου]ν 1606, ἀπᾶ {η τ. 8, : 



ΤΗΕ ἄ08ΡΕΙ, ΑΟΟΟΕΡΙΝΑ το Ι0ΚΗ.--6ΒΑΡ. Ι. 

ΚΙΝα 7ΑΜΕΒ) ΤΕΒΕΙΟΝ. 

8ου ἵπ θΥ οἷά ασθ; απᾶ {5 16 
ἐν αἰχ{Ἡ ποπ ση Ὦθγ πο παξ 

ρα]]θοά Ῥατγει : 

δἹ Βου π]δι αοά ποὐβῖπρ εἶα]] 
9 ἀπιροβεῖβρ]θ. 

88 Απά Μαϊγ ραἱᾶ, Ῥομο]ᾶ πο 
Παπάπιαϊᾶ, οἳ 1ο Ἰοτά, Ὦ6 ἵν απο 
πιο αοσοτᾶἶπσ {ο {πγ ποτά. Απά 
ἔϊο απσθ] ἀθρατίεά {τοπι Ἠθς. 

89 Απά Μανγ. ατοξο ἵῃ ἴἶοξο 
ἀαγβ, απᾶ ποηυύ Ἰπίο {ο Π]- 
οοπηςψ πι Ἰαδίθ, Ίπίο ο οἵψ 
οἱ στᾶα, 

40 Απᾶ οπίεγοά Ἰπίο ἴπθ Ἠοιςθ 

οἳ Ζαοματίας, απᾶ δα]αίοά Ε]ϊς- 

αὈεί[η. 

41 Απᾶ 15 οαπιθ Το Ῥα55, {πα 

πᾗεητ ἨΠΗδαρομ Ίθαγᾷ πο κα]ι- 

{αθίου οἳ Μαπγ, 16 Ῥαῦο Ιεαρεά 
ἴπ 165 πνοπιὈ: απᾶ Ἠ]δαραίμ πας 

Π116ᾷ στι Όιο Ἠοἱγ 4ος. 
45 Απά 5Ἱο 5ραΚκο οαί πμ α 

Ίοιά νοῖοθ απἆ βαῖᾷ, Β]εςςοᾷ αγ 

ἰμοι απιοΏς οπιθη, απά Ῥ]θςςοά 
Ὁ.ὁς ἴμο βραὶξ οἳ 1ψ ποπη». 

48 Απᾶ π]λοπορ {ἐς ἐς {0 Πω, 

Ενα 1ο πιοίμευ οἑ πιγ Πογά 5ποπ]ᾶ 

οοἵηθ {ο πιο 

44 Ἐου Ἰο, 8 8οοἩ αξ ία νοῖοθ 
οἳ 61γ εα]αίαίίοη βοιπᾶθᾶ {η πιήηθ 

αβΕΕΕ ΤΕΣΊ. 

υἱὸν ἐν γήβαᾳ αὐτῆς καὶ οὗτος 
μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ Καλου- 
µένη στείρα" ὃ ὅτι οὐκ ἀἆδυνα- 
τήσει παρὰ τῷ Θεῷ πᾶν ῥῆμα. 

9 λ 

55 Ἠΐπε δὲ ἸΜαριὰμ, ᾿Ιδοὺ, ἡ 
/ 4 { / 

δούλη κυρίου": γένοιτο µοι κατὰ 
9 εν /΄ Ν 5 - 9 3 

τὸ ῥῆμά σου. «Ἀαὶ ἀπῆλθεν ἀπ' 

αὐτῆς ὁ ἄγγελος. 
ΑΦ Δ Δ 

δν ᾿Αναστᾶσα δε ΠΜαριαμ. ἐν 

ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη 
εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς, 
εἰς πόλιν ᾿Ιούδα, ὉὉ καὶ εἰσῆλ- α..α 
θεν εἰς τὸν οἶκον «Ζαχαρίου, καὶ 
᾿ / Ν ι / 

ἠσπαάσατοτην Ελισάβετ. 
5” / ς 3” ε» ΄ 

ἐγένετο ὡς ἤκουσεν η Ἠλισάβετ 

τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας, ἐσκίρ- 
κ / 3 .ν / ι 

τησε τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐ- 
- κ . ή ή 

τῆς καὶ ἐπλήσθη ἠνεύματος 
Αγίου ἡ ̓ Ελισάβετ, " ὖ καὶ -ἄνε- 
φώνησε φωνῃ μεγάλῃ, καὶ εἶπεν, 

Βὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ, καὶ 
εὐλογήμένος ὁ καρπὸς τῆς κοι- 

/ 

λίας σου. καὶ. πὀθεν µοι 
ο ιό .. Ξ / ο 

τοῦτο, ἵνα ἔλθη ἡ µήτηρ τοῦ 
/ 8 

Κυρίου µου πρὀς µε;  ἰδοὺ 

γὰρ, ὡς ἐγένετο ἦ «Φωνὴ τοῦ 
ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ τά µου, 

31 και 
:! ΕΠσαδοίᾖ. 

ΕΕΥΙΘΕΡ ΥΕΕΡΙΟΝ. 

ομ{ά ἵη Ί6γ οἷά αρο; απᾶ {5 

ἵ6 ιο αἰκίι πιοπία πὶι ος 
π]ο πας οα]]εά Ῥατνθη: {ΟΥ 5 
πὴζΏ ἄοά ποἰλίπο "18 Ιπιροβεῖ- 
ν1θ. Απᾶ Ματγ ςαίᾶ, 'Βε]ο]ᾶ, 58 

ἃ| ἵπο Παπᾶιποϊᾶ οἱ ἴπο Τιοτᾶ; Ῥο 
16 {ο π1θ αεσοτάΊπο ἴο {μγ ποτᾶ. 
Απᾶ {6 απροὶ ἄορατίθᾶ ἔνοπι 
πθν. Απᾶ Ματγ "1056 {η {ποβθ 589 
ἄαγδ, απά ποηί ΙΠπίο ο ΠΜΠ]- 

οομαγ πι Παρίθ, Ιπίο α οἵ 
οὗ ἁπάαμ, απάἆ οηίθγθᾷ {πίο ο 

Ίοαδο οἳ Ζαο]ατ]α]ι, απᾶ σα]πίςοά 

Απά 1 οαΠΠ6 ἴο 

ρᾳα55, «πἩθη ἨζαΡοί]ι Ἡθατᾶ ἐ]θ 
εα]ἱαίοη οἳ Μανγ, ο Όαῦε 
]εαραᾶ ἵπ Που ποτηρ: απᾶ Ε178- 
Ροΐν ψαξ ΕΠοεᾶ πι ιο Ἠοῖσ 

Ορίζ. Απά 5Ἡθ βροἑκο οαύ 42 
σι α 1οπᾷ τοῖο απάἆ οαῖᾶ, 

Ῥ]οβεθά αντί οι απποΏθ Ὑοππθη, 
απά Ῥ]οςθεᾶ ὦ πα {τυῖέ οἳ 1 
πποῦ. Απά σῃονπ Λα) ες 
Λαρρεπαᾷ {ο 1Π6, ὑμαί ἐς πιοί]λευ 
ο πιγ Ἰωοτά βποπ]ά οοπιθ ἴο 
πιοῦ {ον «ρο]μοιά, "πλου {πο 44 

γοῖος οἳ {81Υ εαἰπίαήοπ ὃραπωθ 
ε{[0 ΤΠΥ 6815, {πο Ῥαδο Ἰδαρεά ἴπ 

40 

41 

ο. 8 

416 Ἱπροκεϊρ]θ;”. ἀδυνατήσει. Ἐοπᾶ., Μ., Αησας, Ο.π1ρ., πιοτς 1Ηῇ1Σ, τὸ πρᾶγμα γέγονε. Ἐ]οοπιί, ΊΝ6 ππαγ, Ἱοπενεν, 
«Πὶο]., ἨΓακοί., Τποπα. ίς Εαύατο (5 Ἠε]ἰοηίεη) Ίαβ 11ο {ουοϱ 
οἳ νο Ῥτεξαπό Ίοπβ. απο: “Ἀδυνατήσει νἷπι Ῥτοβουβς 

μαλδεί, ἀδυνατεῖ---γειραπι αίθπι ἀδυνατεῖν τεεροηᾶρῦ Ἐεὔτοθο- 

τατα ο οαἱ οορα]αί 5ο]θῦ Ῥαγίουία Ὢ, (15Θ οππι εἰσηίβοοί 

οῖσπα Ρις, ΑἸαχαπόή νετθο ἀδυνατεῖν ]ππχογαηέ Ῥισροξίήο- 

ΗΘΙΙ παρὰ, αἱ επ. ΚΥΠ. 14, παπα Πορ, αοὶ πο οἳ ὁ, παρεπί, 

μὴ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ ῥῆμα” 

ᾗῬεμο]ά !”. Τὴθ Ροϊαίπα οἳ Ες οτίσα] οάϊίοης Ῥίασοξ , 
οοταπ]α α[ζθγ Ἰδοῦ. Τή ἵ6 απ Ἱπίθγ]βοίίοη. 

 πποςθ Της ἴᾳ αοοοτᾶῖπς {ο οἳς Ῥγοσθηί τηοᾷο οἳ βρθε]εῖπα. 

Ε5ερ γ. 25, ποῖς, 

Σον Λα ή Λαρρεπεὰ {ο 1π9:” πόδεν μοι τοῦτο. ἼἨθ 

Ίαηρπασο οἱ ιο Ἐ. Ύ. ἵ6 5ο ἠήργαῖ, Εναξ {6 Ῥτοδοπίς Ἡ8 πέν 5η 
ἰᾷϊοπι απἲέθ τοπιοίθ {τοτα οπτ Ἅσας Ἰοᾳποπᾶί. 1 πάηρίαίθ οὉ ῑθ 
«Ῥπποϊρ]ο, ἐμαῖ πόδεν Ίνα 5οπιθίπιθς ἐς εἰσηϊβοαίίοι οἳ “ Ἠου” 
(Βοῦ., Τος. Ἐτθίδομ., “ φιιο ἑαπάεπι πιοᾶο, οµα αὔοτπε) 48 ἵπ 
Μαδ 4: 19: 8Ί. Τίς 1 {1θ βἰσπϊβοαίίοα αρεἰσηθᾶ {ο 16 ἵη 
Πῖθ ρ]αος΄ ὃν Ῥταίδομπείάει; οι ἵ 5η δ]ῆροῖς οἳ γέγούε, ο5, 

Σχ τ]θα; ..” ὥς. 

τθρατᾶ µοε 35 ᾖίεοπαίίο, ἐπ ἰταποαίίοη, απᾶ ἴλθι τοπάος πποτθ 

οοποἴθα]γ αιᾶ ἵη Πασπιοαγ γηή(]ι ους {άΐοπι,  Άουυ Πα] 8 Ἱαρρθη- 
εἄ.”. Τη ες Ῥήταςο, ἐἶιο {Λοισέ ἵ Ῥτεδθινεά,. 9ο ο Ἰείΐ, 

ἁσνῖθ πγάρι[αλτοῦ ταῖς ἄπς Τα]. 18 πεα]γ ἐ]ο 8.π16, “  ἀοπάθ παί 

αγνῖοπο;”. Ώαπ., “Άγοτβα Κοπππες πάς ἄεθ;' Β. Ἐτ., 4οὰ πε 

ν]επύ οοοἵ;” Βεΐς., “ ναῦ ποας [κου] τα ἀῑι" 

Ξα Ῥεῃο]ᾷ ;”. ἐδοὺ. Ὠ]οῖ,, ΑπρἽβ, Μ. Ἱπ οοπζοτη ον σε] 
ϊθ Ῥπποϊπαίίοη οἳ πο {θσῇ, ἃ οοπιπδ, 19 Ῥϊαορᾶ αἴνορ “ Ὀομοῖᾶ,” 

μις Ἱπάϊσαίης {4 α5 απ. οχο]απ]α{οῦΥ Ρατβσ]ε,᾽ απᾶ ἀεπραϊε]ήης 

Ἱ6 ἔοπι (1ς ἱπιροταίίταο Ὀομοῖά, “ιο!” ἰ6 οὐβοῖοίᾳ, αἲ Ἰθαθέ 1η. 

056. 

5 «πλοπτ” ὧθ. ἸΠεείεγ, Ὀοξ., Μ. Βόε ν. 25, ποῖο, 

5 «ρα: ἐγένετο. «Απσαθ, Μ., Τα]. ΤΠίς νοτὸ {5 θδαποπί- 
ἵγ τοπᾶρτεά ἴπ ἴπθ Ῥαβέ ἔθαςος ὃν  οαπηθ;” {η {ο 86πςο οἳ “' ραπ18 

ἰο ρα» ἵπ Ώιθ Ἑ. Ὑ. --- Λογί,. « Βουπᾶρᾶ ” ἴς Απ ΠΠΠΘΟΘΕΒΑΙΥ 
ἄερατίατς ἴποια ιθ {οχό. Βο]λοζ, “ρθτνεπίρδδύ/”. Οαεία[ῖο, 

“ Ρροτνοπ]ἑ” 

ο {ο την θας;” εἰς τὰ ὧτά µου. Νοτίου, Τα]. Τ]ήε ρτεροςῖ. 



10 ΤΗΕ αΟΡΡΕΙ ΑΟΟΟΕΒΡΙΝα Το ΤΟὉΚΣΗ.-ΟΒΑΡ. 1. 

ΕΙΝ6 σΑΜΕΡ) ΥΒΕΡΙΟΝ. 

6815, {1ο Ῥαῦςο Ἱεαρθά ἵη πιγ ποιππρ 
{ου 107. 

46 Απά ὮῬ]θβδθά {ᾗ 886 Όλναί 
Ῥο]ίονοᾶ: {1ος {π6υθ δ]α]] Ῥο α 
Ρου/οσπιαησθ οἳ {11959 λίπος π]]οἳι 
πγετο {ο]ᾶ Ίιον ἤνοπα {16 Τιοτα. 

46 Απά Μαιν βαῖᾶ, ΜΥΣ εου] 
ἄοἴὮ παρ {γ πο Τουᾷ, 

4ἳ Απά ΠΥ ερῖνό μαδι τα]οἱοθᾷ 
Ἰπ ἀοά πι; Φανιοπῦ. 

468 Του Ἀο Πα τοσατᾶθά πε 
Ίοπ εξία{ο οἱ 15 Παπάπιαϊᾶθη : 1ου 
Ῥο]ιο]ά, {νοιη Πιεπσο/οτύ]ι α]] ϱεποτ- 
αἴίοης εμα]] σα]] πιο Ῥοβςεά. 

αξβΕΕΚ ΤΕΣΣ. 

3 ΄ Ν 
ἐν ἀγαλλιάσει τὸ 

40 Ν καὶ 
ἐσκίρτησεν 

/ 3 ο] / 

βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ µου. 
µακαβρία ἡ πιστεύσασα, ὅτι ἔσται 

/ - / 3 ο) 

Τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αυτῇ 
παρὰ Ἀυρίου. 

. Καὶ εἶπε Μαριὰμ, Μεγα- 
λύνει ἡ ψυχή µου τὸν Δύριον, 

4Τ καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου 

ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου" 
18 ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν Τταπεί- 

νωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. Ἰἰδοὺ 

ΒΕΥΙΘΕΡ ΥΕΕΡΙΟΝ. 

ΠΙΥ ΠΟΠΙΡ {ου 1ο. Απᾶ "ἹΠαβργ 46 

ἵς Εἶιο νο Ῥειίουθά εεἶναί πετ 

Ψ] ο α "[π]]πιεπέ οἳ Σι 

Μἠήηρς π]μ]οὰ ποτο ἰοιά Ίου 

ἔοπι πο Ἰοτᾶ. Απᾶ Ματγ 46 

παΐᾶ, ΜΥ οοα] ἀοίἩ πιασπ1{γ ἴ]θ 

1οτᾶ, απᾶ πι ρίτ, Ἀγε]οϊοθία 

ἵπ ἄοᾶ πιγ Βανίοατ. Έοτ Ίο 

Βαΐι τεσατγάθᾶ ! ιο Παπιρ]6 σοη- 

αἱᾷοη οἱ Πῖ5 ἑπαπάπιαιά: {οτ 

ερο]μο]ᾶ 1 Πιοποθίοτ{]ι α1] σοπ6γα- 

4Τ 

48 

49 Εου 6 {]ιαῦ 15 πσλίσ Παίῃ 
ἆοπθ {ο πιθ σιθαῦ {λΙποδ; απᾶ 
Ἠοἱν ἐς Ἠ16 παπῃθ. 

50 Απά 115 πιθτογ ἐς οἩ ἴἼθπι 

9 Ε) Ν - - - / 

γαρ. ἄπο τοῦ νῦν μακαριοῦσί µε 
- ιά 

πᾶσαι αἱ γενεαί" 
λ -». ε ὃ Ν να 

μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατος., καὶ ἅγιον 

Ποια ]] οα]1] πιο Ώαρ)Υ : {ον 40 

νο «Μίσ]ίσ Όπο Ἰαίι ἆοπθ 

οτθᾶῦ {λ]ησς 9{9οΥ πιθ; απᾶ 1ο] 

49 ο ” / / 
οτι εποίησε 

1ἱ0Ἠ. 6οπιοπηθς ας {16 5οηςο οἱ “ {ο 3 απᾷ “ {οπανᾶς” αξ πο] ας οἳ 

1ηΐο”. 9ο Ἐοῦ., 1Σ., απά Ματς 11 :Ἱ, εἷς Ἱερουοαλὴα, εἲς 

Βηθφαγὴ. «Αος 11 : 23, Ἠκούσθη δὲ ὃ Λόγος ες τὰ ὥτα τῆς 

ἐκκλησίαρ. Ὑπίο., Έναθ., Βέτα, «1 απτῖρας πηοῖς;”. Οαεία]ίο, 

Φο]ιοίῦ, “ αἆ απο πηθας. Το τοπᾶος {16 ραξξασθ “"οοπ]θ Ἱπίο 

πι 6415” που]ᾷ γἰο]αίθ {16 ἰάΐοπι οἱ ος Ἰαήσαασθ. 

«ΠΑΡΟΥ; µαμαρία. Ἰ6δίογ, Τποπι., Ιζομᾶ., ἩΝ αἷκοί., Ὠίοἷς., 

Οαπιρροῖ!, Μ. 8ο (ΗΕ, Υ.) ζοΐη 18 : 11. Ῥοπι. 141 02. 1 ου. 

ττ40. 1 Ῥεΐ. ὃ :14,απά ά :14. Ῥνείομ., « ῥεαίως, τοῖς, δεαία 

2γφηιαπάυ».” ΤΗἱ6 αἀ]εοίίνο {5 ᾖυθᾳποπΏγ οοπ[οαπᾶεὰἁ γΙ{] εὐλο- 

γήσος απᾶά 18 οορπαίες 1 ἐς Ἡ. Ὑ. 1ο Ῥτορον ἀῑςεήποίβοη 

Ὀδέψοει ἔιαςρ πγοτᾶς ἵς Ῥτεβετνεά ἵη πο Ψπ]ραίο, Μοπί., Ῥετα, 
Φοποί{, απᾶ πηοδῦ πιοάστη ἐταπε]αβίοης. 

.«Πιαςς ὅτι. Τη ποτᾷ 15 α ἀεπιοηείταᾶνο οοπ]αποίίοπ 

Ἰθιο. Α:ἴθὶ πιστεύω, ὅτι 16 παζατα]]γ χαῖθγιοᾶ ο {Παῦ ναι». 

Τής 15 ασγθοαὈ]θ 1ο ὗλθ πδασο οὗ Τί {π οὗμος Ιηδίαησες. Θ6ο 

οἱς 27 : 25, πιστεύω γὰρ τῷ Θεῷ ὅτι οὗτος ἔσται. 66 ἴπο 

εαπιο οοπδσασδίου Μαΐέ. 9:28. Ματίς 9 : 25, 24. οὅπο, 11 : 27, 

42: 19119: 14:10, 11. Βο Τποπι., ἸΓακαί, Όπατρο, Τἱοἰσίησοι, 

Οᾳπιροσί!, Δησαθ, Νοτίου, Μ. Ἑ]οοπιβο]ᾶ, Ττοἳ. (Ν. Τ.Α), Κεπᾶ., 
απᾶ Ῥθηπ, « {ος ἔετο πῇ] Ὀθ, εἶοι; 156γ., “' εἶἴ]α ααθ Ίνα ἐοπίάο {6 

οπ ϱπθ 56 οοπιρ]ίχαν, οὔο; 9 ὙΓαίίο, “ ἅπ σεσἰαποί Ἰαςῦ, ἆαςς 

ας ἆϊν νοπι Ἠδιη Ὑεηκλπάϊσίο Ίη νπ[]ανπς σοἶιοα νά ς 

ΒοἈοῦῦ, “ ᾳπ5θ οοπΏξα ϱεἵ, ταῖα {οτε ρα; Ὀοπίπαπα 1ρ5ῖ πα αζα.” 

{ α βα]βΗταεπῖ :”. πελείωσις. ἘῬοῦ. (πι ἐσεο, ατΏο]ο τελείωσιθ), 

Καπᾶ,, Ἐθηῃ. «Α5 1] (πας ' Ἱγετο απποπησεᾶ {π 1 ργορ]ιείίο 
/οῦ7ην Απᾶ 8 ἐς που ἵ6 αρρ]θᾶ {ο ἴμο αοσοπιρ]ςηπιεπί οἱ 
Ῥτορλθίϊο αππαποἱαίοης, 16 15 πιουο αρρτορτίαίθ ἐἶναν “ Ῥουίουπι- 

8Π0Θ.” 

δ «θς” τοῖς ΤΠ ἵ6 ποῦ οπθ οἳ ἐνε ΕΥ Γεω εασες π]λοχθ 

ρειερίοαΙύγ΄ ἀεπιαπάβ ἐἶναί 1ο ανἰῖο]ο εἰοι]ά ε τεπάρτεᾶ ας α 

ἀθιποπείταίίνθ Ῥτοπουῃ. ο Ἐεπά., ΤΊοπΙΕΟΗ, Ἰλαἰκοί, 9Ἡατρο, 
Οαπιρυοῖ!. 

Σ ατε]οϊοοα ;” ἠγαλλέασε πο αοπεῦ βἰωπᾶς οἱοςεῖ οοἳ- 
πεοίοᾶ πα ργεσεηί ἴεὴδε μεγαλύνει, απᾶ Ίας 19ερ]! ολο ἔογοβ 

οἳ ἴπς Ῥτοεθηζ, Βὐπατί (ποῦθ οἳ. Ἰήπος, ᾷ 94): “ΤΠ8 ποτε 

Ίπογθοναί {5 ο[ίθα ππθᾷ {1 ἴπθ 5οπεο οἱ ιο ρτοεπἰ, 6. α. Ἡ πει 

οοπηεοιεά πὶ α- Ῥτεςοηῖ, Μανίς 1 τὸ, 1 σοι 2114, 91, ἀ6, 

ἔγραψα, οοπιρατθᾶ πϊζ]ι ν. 18, ποτο 19 {6 γράφω. Ἴλμο γοιῦ 
Ἰ6 χομάεγεά “το]οίοθί]ι”. Ὦγ ΤἘγπάαιθ, (σπενα, Ὑακεί., Οαπιρ- 

Ρο... Νοτίου, « τε]οίοσς;”. Τ]οτη., Καιά., Ῥίο]ς, “ οχα]οίἩ,” ος 

μα ρχα]έδ;”. Ῥσσα, Οαρίαί., Φο]νοῦ, “ εχα[ίας;”. ο ]οίίο, “ {οἱ- 

Ἰοεκοῦ;”. Βε]μ., « νειμεισ] :””.Ὅαηυ.,  βγᾶετ εἰρ” 

ἑ ανα παπι οοπᾶἱμοπ.”.  Ἔμο πονᾶ Ίογο τείεις ἴο {18 

οχίογηα] εἰαίο οἳ Ματγ. 86 πναβ οπθ ο “ἐῑιο ϱΟΠΙΠΙΟΠ ῬθορΙε,” 

οοπιρ. Υ. ὅλ, ταπεινούς (Ἠ. Ὁ., « χει οἵ Ίοη ἀεστθθ.} Τὴο 
οκριθεδίοη “1ου οδἰαίθ”. {5 ορβο]οίο. ἈἙτείδεμποίάος, «' Λποτ]ὲς 

οοπά τοι”. Ὁπος πέγαπαίθνεῖ Ὦγ Ώιο Βαρῦ. {1ος ην. 89 ΔΙ. 

! “λαηᾶπιαία ;” δούλη. Ἰεξίεν, Μ., ]οπςοῃ, Οαπιροε]. 

“ Ἠππάπιαίάση 3 16 απο οϱΙγ Π ΥουΥ {δυγ ο.δος {Ἠ {λα Ἐ. Ὑ. Έος 

Έια εαἶκα οἵ απονπηίψ, 1δ αἰοα]ά Ὦς οἰαησεᾶ το “ Ἱαπάπιθ]ά, 

1116 Εατηθ πονᾶ, δούλη, ἶ5 γομᾶργοά “'λαππιαια” (18. Ὑ.) γ. 98. 
απο]: “ Ταπείνωσις τῇε δούλης Ῥοδίίατι ο5ὺ οκ Ἠοῦυταίσπιο 

Ρτο δούλη ταπεινὴ..  Τχοῖιορο (Ν. Τ.): “ Νο Λη οἱ ποιά, 

Ῥαῦ Μπέη ο σἱαΐίοη, 5 Φορῦ., ἄεπ. 99 158. ὁ2 Κἰπος 14: 26. 

Ῥα, 25:18, ῬΡΠΗΙ. 8: 91. 

κα Ῥο]ο]ά !”.ἐδοὺ! Μ. Θ6ε γ. 44, ποῖο, 

1 α Ἱπερορ[οχΏμ;”. ἀπὸ τοῦ νῦν. Ἴμοτο., Όμαιρθ, Οατηρῦε!!, 1. 
« Ἔγουι” παν Ἠρποο[οσί]ι 1 Ῥ]εοπαςίῖο, 8 {πο Ιαν πνοτᾶ 

αἰσηῖῇες “« Ποπι ἠῖς πιει” 

α΄ α σνῃ] οα]] πιθ ἨδΡΡΥ 1”. μακαριοῦσέ µε, ἈΒολο]εβοιά, Τποπ.,, 

Ἰπακεῖ, Μ., Βου. 8ο ὅα8. ὃς 11, ἰο ουιπὲ Ἱαρρη. ἈῬνεῖβοὶ., 

κ ὀοαίωπι ργαάίοο,”. Ὅο Ὁαογ, “]ο φουαὶ αβρε]έ Ὀΐθη Ἡθατοιςο 

1065. «πιο ἐοηάταη Ρος {8]ἱἆ {οᾷας Ίας σαπεΓασἱοπθς.” 

πα {ῃμο Μαλί Όπ6;”. ὁ δυνατὸς Νοπίοα, Τπου. Όματρο, 
Ὑγακαε, Μ. Τίς ἔθυτα 15 αςθά {ο {πᾶϊοαίο αοά ἵη (Ε. Υ.) 18. 

1124: 80:29, θἷο. “ΑἰπσΙίγ "16 Ίεες αρριορπαίο, ἃ5 10 18 

Όιο οᾳαἰνα]οπέ οἳ παντοκράτωρ. Β86 4 Όον, 61 18δ. Ἔεν. 
116: 4 : 8, οἷο. 

5 60} πιο” μοι Τποπ., Ῥθπα, Ἰακοῖ, Ρίο, Οαπιρὺο] 



ΤΗΕ ἄΟ08ΡΕΙ, ΔΟΟΟΒΡΙΝα Το ΜὈΌΚΗ.--ΟΗΑΡ. 1. 1 

κΙκα ΖΑΝΜΕΡ) ΥΡΗΡΙΟΝ. 

Οιαῦ {σα μάπι, ἴνοπι σθηθτα {Ίου {ο τὸ ὄνομα αὐτοῦ" 
βοποναὔίοῃ. 

δ1 Πο μα απεφοά κβεπρί]ι 
ψα 185 Αη Σ Ἡδ Ἠβί] βοα{ίογοᾶ 
Όιο ρνοπά ἴπ ο Ἱπιασίπαίίου οἱ 
ἴιοίν Ὡοατῖς. 
4 Πο Ἰαίμ ρα ἄοπη ἴ1μθ 

μισο Ώὗ τοπ λεν 59.185, απᾶ οκ- 
{θα Ί]ιοπι οί Ίουν ἄασγοθ. 

535 ο Ἱαῦι βμδθά πο ἉιρρυΥ 
ψᾗ ροοά {μήησε, απᾶ ἐς 1ο] [6 
Παί]ι δουῦ θΠΠρίγ αγαγ. 

ῥ4 Ἠο Ιαίλ ᾖοἱρόπ Π5 βογναπί 

δίας αὐτῶν. 

α- 
ταπεινοὺς. δδ 

απΕβΕΕ ΤΕΣΤ, 

αὐτοῦ εἰς γενεᾶς γενεῶν τοῖς φο- 
βουµένοις αὐτόν. 
τος ἐν βραχίονι αὐτοῦ" 

' « μα / 
πισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρ- 

» / Ν α 
στας ἀπὸ θρόνων, καὶ ὕψωσε 

.- / 

πεινῶντας ἐνέπλη- 
3 α Ν ω 

σεν ἀγαθῶν, καὶ πλουτοῦντας 
3 / / 

ἐξαπέστειλε κενούς. 
»3 Ν κ 9 ο. 

βετο ᾿Ισραὴλ παιδος αὐτοῦ, µνη- 

ΒΕΥΙΡΘΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

50 ᾖ 18 παππθ. Απᾶ Ἠΐ5 πιθτοΟΥ 15 58 

ος. Έιοβο Ίο δαν πι, {τοι 

51 ἑ ἐποίησε κρά- ρεποτα{ῖοη 10 σεπθγα/{]οἩ. ΡΕ]0 61 

ἀοείι ασ] ἀθεάς νι 15 
ΑΤπι : Σ]ιο βοα{θοτοαί]ι "έλοδε ρτουά 
Τη {9 Ἱβροβιίογμ Ὁξ ἠιοῖγ Ἠθατίς, 
«Ἡθ οαβῖεῦι ἄοπα "ροϊθοηίαίος ὅδ 
{γοπ "{μτοπςς, απά οχα]{εί] Ὁ1ια 

Ίου. Ἠο ΠΠοθβι ο Ἠππβιγ δ0 
π( σοοᾷ (ήηςς, απᾶ (πο τῖο] 

μο ϱοπᾷδίι ανα διωρίγ, Ἡο δά 

Ἱα]ροί]ι 15 εουναπί Ι5υααἱ, "16- 
πηρπαὈθγ]πο ΠΊΘΥΟΥ {α8 Ἰιο 8Ρο]κ6 δὅ 

Ν Ν 3/- 

καὶ το έλεος 

διεσκόρ- 

καθεῖλε δυνά- 

΄ 

δά ἀντελά- 

Ἂ 
. (καθὼς ἐλά- 

Ίδγαθ!, ἵπ. χθπιθπιῦχαποθ οἱ άρον μα. 
ΥΗΘΓΟΥ σθῆναι ἐλέους, 

Μ., Αησας. ο. 1,  ροῦς πιοῖ;”. Π.1., “ρευ πιο. ΤΠ] 15 έλα 

πιόςύ αρργορι]αίθ χεπᾶθνίπς ος {ιο ἀαἰέυιδ οοπιπιοΚέ Ἠοιθ. Τ]α 

εἰϊσ]ιό ἐαηδροδίθίοι σἴνες (ης 5επίθποθ α παϊιιγαί ατγαησεπιθηῖ, [ο 

Ἐηρ]ς]ι γοαᾶθυς, 

Ρ ο ἆοοί];”. ἐποίησε. ποιοι, « ἆοθ;. Μ., ἩΝαἰκοβο]ά, 

"«αμοινοίῃ :. Οαρία], “ αἱ Γουδί ραΐναῦ Τμ] αοχϊθν 6χριοεσθς 

πῃοί 16 οδίοιατΗ ὉνΙ ιν ἀοά. Τη 6ο. σ8965, (μαῦ ἴσησο ἶ5 {ο Ῥε 

χοπζετοά Ὦγ ἴπο ριοςοπί ἵπ Ἐπο]ίι. Ἑπίση, (2191, ποῖο δ): 

 ἨΤμοιονοῦ απγ Μλίης σμδίοηιαγΨ, ο οἳ ουζἵπαῦγ οεσπΥθησο 1π ἴλ1θ 

ον], ἶ5 πιθη{ίοποςά οἱδαιν]ους έλα ἵπ πατγαδίοι, ἰησίοπᾶ οἱ ἴ]ιο 

Ῥτεπαπί Ὁγ πηίοἷι {ία ἵς οχριθεςαοᾷ ἵπ οἶλοι ]αΏσπασος, απά αεια]]ν 

ἵπ ἄχθθίς, πο οἴὔθη Βπᾶ Ὦγ α ερεοία] ΟΥοοίσπι ἴμο αογύδὲ, νήσο ἶς 

ἴνδη ἵπ ἔμα Εα]]εςί 6οη9ο Ππιάεηπηϊε.” Τνο]ορθ (Απαϊθοία, ἔτι Ἴοεο) : 

“ΤΘ αοτῖοε {5 πθθά 1η 5 απά ἴλο [οονίπο ναισας ἵπ {19 6εηςθ 

οἳ ἐο ὃᾳ οπῖ, 45 ο Ἠερτοινο οπιρ]ογθᾶ ο Ερ]] γοῖοθ Το 

οχρυοξς ϱοπεγα] (πας οπᾶ οΏεογγαίίοις Ψ]ίο] Ἠανθ πιο 6ίογ8ποΘ 

Το 4ηγ Ῥατήσσ]αν πιο,” Ῥ]οοπι. (Απποίοέ) : “«ΑΤ {μεξο. αογέδἰς 
(, ο, ἐποέησε, διεσκόρπισε, καθεῖλε, ἐνέπλῃσε, ἐξαπέστειλε, 

ἀντελάβετο) πηπεῖ Όο νοηζετοᾶ Ὦγ εοἷαά απᾶ ἴμο Ἰπβηϊάνο” ΊΤγη- 

ἀαἱο, Οαπιρῦε!], αεί, Ἐ επᾶν]οῖς Ἠαγο απιρ]ογθά {νο ρτοξοπύ ἵῃ 

τομᾶστίης αἲὶ ποσο ΥοὈς. Όοπιρανο 1. βαπι, 2: 1-10, 1η Βερί. 

α απήσ]μίν ἀθοάς;”. κράτος. ὙἈΝοτίοηπ, Μ. Ἐοῦρ. (ὖπ υ0129), 
ὁ οοϊ]εοβϊνα]ψ, τηϊρ]ήψ ἀοεᾶς, Τα]κο 1 τι 61... Τὴς αἀνοιρία] ἔουπι 

παορίεᾷ Ὦγ βοπιθ {γαηε]αίους, “Ίο πνουκαί πισ]ι(γ,. πποπ]ά, 

Ἀοσονάίης 1ο οτάίπαυγ Ἴκαρθ, τοηυῖτΘ κατὰ κράτος, αξ ἵη «Α ος 

19 120. Οαδία]., “ [οτία,”  Ἠου. Ν. Τ., Ὠὔησα. 

Σο δοαὔοτδίμ.”. 966 ποίθ οἨ ἐποιῄσε, 8ΠΡΓΑ. 

5 ἴμοδο Ῥτοιᾶ ἵη ἴμο ἀἱδροθίάοι :”. ἑπερηφάνους διανοίᾳ. 

Ἠοῦ. (ἐπ οσο) Ττοῖορε (Ν. ου): 5 Ἴμο πογζς διανοίᾳ καρ- 

δίας πιπςῦ Ὦο σοηαὐταθᾶ ἨἱέἩ ὁπερηφάνους. 1 τθβανᾶ Είς αν 8 

Ἠε]]οπίκεϊο Ιάἱοπα ἵπ πγλ]οῖι {6 ]άρα ἵς θα ὐνα]θπῇ {ο ἐν οΟΠΙΤΠΟΠ 

Ῥήναςα « Ῥγοπᾶ-Πεατοᾶ.” «4ιάνοια, οἴἴθα ἐλοιιαλ, ριγφοςε, ἵς Ὁγ 

ΠΙΘΙΟΠΟΙΙΥ Ἠςεᾶ Τον 1 φὐπᾶ, {ον ἴλε πιοᾶο οἳ ἐήπ]απα, απᾶ 
{εε]ης, ἀεροβιξίοη, οὗ παπά, {ιο οείπρν. ἨΠοῦ., 1. ο Ὑοίο, 

ποιετοποῖ ἄῑο Ἱιοβάνηρ οἰπᾶ Ίπ Ίωγος Ἐθυκοης (θεἰπημησ.” Α8 

Ώμθ αἀ[οσθῖνο ἵ6 απαγίλγους, 1 Ῥ]8οθ 16 βαρρ]θτπεπέ {λοδο Ῥθίουο 1. 
Τίς ππαγ Ῥ6 Ῥτορειϊγ επιρ]ογεᾶ, ας ἵ ἵς οὈγ]οπε]γ ἀαπιωπᾶρᾶ Ὁγ 

Ώιο φ6ης8. ΘΠουἱά {6 Ἡο ἄθοπιθᾶ Ὠοξύῦ ἔο χοίαίπ {μθ οοπβέσαοξῖοα 

οἳ {1ο Ἡ. Υ., 1 5αραθεί ἴ]ιο ργορτίεῦγ οἱ εαυθεέαης “ ἀθενίορ” 

{ον 5 Ἱμααίπα [ίοπ.”. . ΤΗο Ἰαξΐετ Ιγοτὰ Ίιας Ἰοβῦ οιο οἳ ἴΐς ]εαᾶίπς 

εἰσηϊβοαίίοπα εἶπορ 1611. Ίπο]ορε (38. εδ.) “ 1ὲ 9 οἶσως ειαί 

ὤιεεο ποιᾶς (τῷ Ἀβραὰμ ». τ. ᾖ.) οοππθοί η νησθηναι ἐλέ. 

ους... 596 Ἐ. 98 : 8. 

ε «Τρ ϱας{είῃ ἄονη ; . καῦεζλε. 

(86ο ν. 51, ποίθ.) Βο Ἠοῦ. (καδαιρέω). 
10 ιδ. Ῥγιας, εθωῶ. Ἠου. Ν. Τοεί., 

ΜΜ. Ῥοππς ο μα ομθὺ ἄοινη.” 

5ο (Β. Ῥ.) 2 0ο 
πηηή. 9ο Ματάοσ]ς. 

α Ῥπί ἀονπ” 18 ἰοο [δουίθ, ἸΙαηά,, “πει: Ορείσο, “ ᾱθ- 

ἐαχδα 

5 α Ῥοζεηίαίες;”. δυνάσταε. Ἐοῦ. αλοπι. 8ο (Ε, ῦ.) 1 Τί, 

6:15. 

: «Ώποπος:” θρόνων. Ἴμθ 9ο Οἱ δυνάστας, Ροἱεηίαίο ΟΥ 
Φτήιοος ἵα ἠπίς εεηίρασα, ἱιάίοαίος {πο Ῥιορον χεπάονίης οἱ ίβ 

ποτά, 9ο Καιπάτίοῖς, ἸΓεβΙογ, Ὁματρε, Τποπ!., Ὀϊσις.,  αἰκοβε]α, 

ΟαπρδεΙ], Μ., Ίνα]. Μοηῦ., “ ἄρ ἠποπίςς” Βενα, “ο ἐλτοπίςτ” 

Οαείαι., “ ἆο εο]ῇς;”. Ὄο Γαία,  Έπτοπο ;”. Βο]ρ., “ {πτουπεη 

α. Εν. απά 8. Ἐν. « θηος τς”. Τ06Ἠ., « ἴποπος;”. Ὠἰοδα ας, “τοπὶ.” 
Ῥαπ., Ἔητοπςς,” Τι εαρρ]επιθηΐατγ Ῥοεβεεσίνο “{λογ"" οἳ πε 

Ἡ. Υ. 19 οπή {οᾷ αξ επρθιΏποις. 

ναιιο Ιοη:” ταπεινού. «Ἰοῦ. [1μχ.) «Α Οἱ ποτᾶ 18 

απμαίίο {ο δυνάστας, ἵε Ἱπᾶ]οαίθς κοοία] Ῥοβίεου, 16 ἶς τι- 

ἀθνεά “ 1ου,” ἂ5 ἴπο ρτοδεπύ Ἴξασθ οὗ οἱ Ιαπβιασο ἀεπιοπᾶς, 

«Τον ἆθστεο”. ἵς που απθᾳπαίεᾶ. Τὸ ας Βνδί επιρ]ογεᾶ Ὁσ 

Τγπᾶα]ο. Ὠἱοᾷαί, “1 Ῥαβεί;”. . Ἐν. οπᾶ 8. γι 16 ρο(ς: 

Ὅαπ., “4ο Ώίπροι” Ώο Ἰνοαίίο, “ Ν{εάτίρα” ϱ Τιον]γ,” πο] 

Ίας Όθοι ςθᾶ Ὦγ λαἷκαί, απᾶ βοπιθ οίἩετς, ἵς ακορρἸοπαΡ]θ οἩἨ 

ηρ ᾳτουπᾶ ια ἴέ ἵ6 πον πβεά {ο Ἰπάίοαίθ πιοταί εοπάάίοτι 

Ῥετσοης οἳ Ἱππιρ]ο ἀἱερορίδίοη. «Α8 απ αἰοπαίίνο χομᾶρῖπρ, 

«ϱῇ Παπιοίο σοπάου.”. 5ο 196Ν. απᾶ Βραη., “Ιοβ ἆς οοπᾶϊοῖοι 

Πιπή]άς.”. Αξ ταπεινούς ἶδ απαγί]γοι»,  ἐπο ” 19 ἠἰαζοίςει. 

«ο χοπιρπιὈοτίης 1ΠΟΤΟΥ 1 μνησθῆναι ἐλέους. Ἐοπᾶ., Τµο.., 

Μ. Ὑαις., “ νεονᾶαέας πηὶςετ]οοτά ο”. Θραη,  ποοογάδπᾶοξθ 

ο πθεμοοταΐα.”.. πει ἶ5 αμ ο]ρείς οἳ ὥστε Ῥαίοτο ΕΙ γειΏ, 

ας ἵη ν. Τὸ. ΤΠο 5αρρ]οπιεπύ “ ἠὲς”. 18 ἀτορροά α5 αηπανταπίεᾶ 

Ὁσ να ἐθχί, Τά οοποναγ σι πο Εγοεῖς, ἔῑιο οἰααςθ, “ α8 Νο 

βροϊθ ἰο οἳς /8ή11οις,” {5 πο]οβεᾶ {η α Ῥανοηέ]ιοοίς, ΤἨ6 6οπιπης 

Βίου «πετο ” απᾶ “ [μ1οτο ”” ἶς ἀχορρεᾶ {π οοη[ουπαϊγ π]ι ἔλθ 
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ΚΙπα «ΑΜΕΡ) ΥΠΗΡΙΟΝ. 

50 Α5 ο 8ρα[κο {ο οἳτ {αΐμοτς, 
{ο ΑΡταίαπι, απᾶ {ο 115 εαθᾶ, {οτ 

ετοι. 
56 Απᾶ Ματγ αΏοάφ π]]λ Ίετ 

αΌοπέ ἴητερ πιοπ{Ἡς, απᾶ τοίπτη- 

ο {ο Ἱετ οσπ 1ος. 

δἵ Νοπ Ἠλμδαρεί]ς Τα] πιο 
σαπιο ἐλπαῦ 5Ἡθ βοπ]ᾶ Ῥο ἄεμτοτ- 
ος; απᾶ 5πο Ὀτουσᾗί {ογῆι α 85οη. 

6δ Απά που πεϊσπροιτς απᾶ Ίαν 
σοπθίπς Ἠθαγά οι {ῑθ Ποτά ]ιαᾶ 

εποποά σγθαῦ ΤΙΘΤΟΥ προη που; 
βηᾶ {16Υγ γο]οῖοθᾶ π]θ]ι Ἠθγ. 

59 Απά Ἱέ οαπ1θ {ο Ῥα858, ἰμαί 
οἩ ιο οἰσμίι ἀαγ {167 οαπιθ {ο 
οἴτοππιοίδο πο οἶη]ά: απά {αγ 
οα]]οᾶ Ἠΐπι Ζαοματίας, αξίεν {ια 
πατηθ οἱ Βΐ5 ᾖαέλου. 

60 Απά 116 πιοθπθν απβυγογθοᾶ 
απᾶ εαίᾶ, Νοί ο; αῖ Ίο εἶνα]] Ὦο 
σα]]οά ο; οἶιη. 

απβΕκ ΤΗΣ, 

λησε. πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν,) 
τῷ 4βραὰμ καὶ τῷ σπέρµατι 

αὐτοῦ εἰς τὸν αἰώνα. 56 ́ Άμεινε 3 
δὲ Μ. αριὰμ σὺν αὐτῇ ὡσεὶ μῆναν 
τρεῖς' καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν 
οἶκον αὐτῆς. 

ὃτ ή δὲ ᾿Ἐλισάβετ ἐπλήσθη 
ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτὴν, καὶ 
ἐγέννησεν υἱὸν. ὃδ καὶ ἤκουσαν 
οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὖ- 
τῇ ὅτι ἐμεγάλυνε- «Ἀζύριος τὸ 

ἔλεος αὐτοῦ μετ' αὐτῆς, καὶ συν- 
έχαιρον αὐτῇ. δὺ Καὶ ἐγένετο 

ἐν τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ, ἦλθον περι” 
τεμεῖν τὸ παιδίον" καὶ ἐκάλουν 
αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς 
αὐτοῦ Ζαχαρίαν. Ὁ καὶ ἀπο- 
κριθεῖσα ἡ µήτηρ αὐτοῦ εἶπεν, 

Οὐχὶ, ἀλλὰ κληθήσεται ᾿Ιωάν- 

ΒΕΥΝΙΡΒΡΟ ΥΒΒΡΙΟΝ. 

{ο ους {βΐμους) {ο Αβταλαπα, 

απᾶ 0ο Πῖᾳβ ϱοοᾷ {ον 6Υετ. Απᾶ ὅδ 

Ματγ στοπιαϊποᾶ γ{Ἡ 1ου αΌοιιέ 

1ητθῬ πιοπίῃ8; απᾶ τεὐπγπεᾶ {ο 

ποτ οπη Ἰομβο. Νου, Ἠ]σα- 57 

Ῥο 5 πιο {ο Ῥο ἄθ]μτογεᾶ γγα 

ΠΠ] θᾶ, απᾶ 5Ἱιςο Ῥτοισ]ί {οτέ]ι 

ἃ.5οη. Απᾶ Ἠου ποϊσηΏους απᾶ 68 

Ἡθυ «Ἰπᾶτοᾶ Ἱιθατά Σαί πο 

Ἰμοτᾶ «Ἠαᾶ πιαρη]ῇοά Ἠ18 πιΘΓΟΥ 

αιοπανᾶς Ίιου ; απά 11ου το]οίο- 

ο πι Ἰθν, Απᾶ 1{ ο.πΠθΘ {ο 59 

Ῥα58, «ο. 1ο οἵο]ιῆῖι ἀαγ, εν 

όαπιο {ο οἴτοππιοῖξο ἴμ6 οἰ!]ᾶ :΄ 

απά 116 «πετο αροπί {ο οα]1 

Μπι ΖασοματίαἩ, αίἴοτ {πο ΠΒΠΙΘ 

οὔ 115 {αΐιου. Απά 15 πιοί]λστ, 60 

ἑρηβγοτίπο, αἱ, Νοῦ εο; Ῥπί 

Ἡ6 ελα] Το οα]]εά οοἱπ. Απᾶ 61 

Ριποξαα[ίου οἳ Ἠβππαπη. -Α. ΠΟΤΟ Πέτα] τεπᾶρτίης οἳ μνησθῆναι 

π'ου]ᾶ Ῥὸ “5ο α5 {ο ταπιοπιςθυ”. Ἠπί (μί Ἰπγοῖνας α νἱο]αίῖοι 

οἳ ους Ι1οπι. 

Υ «τοπια]ηθά ο” 

Ταχο 10 : 7. 

Μουί., Ένας., Ῥετα, Οαρία],, Βολοῦί, “ πιαηςί( 

αὈϊᾶθ ὃ 16, {ο ϱαὖ 118 Ἰθαςί, οὐκο]εφορτὶ. 

ἔμεινε, Κεπά., Ὠϊοι., Νοτγίοηπ. 9ο (5. γ. 

Ἴομα 1:88: 15:11, 16: 19 181, οἵο, πας. 

με νθυὮ, {ο 

Σ. Έπιο 1ο Ῥο ἀ]ϊγειεᾶ ννας Πα]βΠεᾶ ;” ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ 

τεκεῖν. Άπποῦς πο ἀνβοτοπῦ πηοᾶρς Ὦγ πίοὮ ή Ῥαβεασθ πηα7 

Ῥ6 τοπᾷετεᾷ, ἐῖβ 860π1Φ {ο πιθ {ο Ῥχθβετνο {16 Ῥγορος πηθάΐαπα 

Ῥεέπεθα ο ΠΜετα[ζγ νήσοι γγοσ]ά Ῥο οοηίτατγ {ο ο: δις ζομσαί, 

απᾶ α ραταρῃγαςθ, π]ῖοὮ ἄοθἈ πού βἶγο ἐς Ῥτοραυ {οκορ {ο ἐπλήσθη. 
4 Το ΠβΗ,7 εβρεοῖα]σ εν 11ο Ίάεα οἳ ἐἴπιο {5 Ἱπγο]νοά, ἵς {πε 

οιαἵπαῦγ τοπᾶετίης οἳ ἴῑιο τετρ ἴπ ἴπο Ἠ. Ὑ. Ἐοῦ. (Τοχ., ἵπ 
νετῦο) 1 "ΟΕ πια, το ὃᾳ Ριῤᾖ1]εά, οοπιρ]είεα, νο Ὃε {αγ Ῥοβἰ.”. 5ο 
16 18 τοηᾶρτεᾶ Ἠθτθ Ὦ7 ΤΗε]. οπᾶ Φοατ]είί. 37οῦ τεκεῖ», ἐς Ἱπβῃῖ- 

ὤτο 5 α ποαῃ ἵη {6 ροπή να, ἵ Επιρ]ογεά αοοογᾶΐπο {ο α 
σΟΠΙΠΙΟΠ ἰάΐοπι το ἀρπούο ἔῑια οὐ]θοῦ ος επᾶ Ίπ τνίοι. Θίπατί, 

1165. δ, 1. Ἐάνλπου, 908, Ὁ. 14 16 Ῥεςύ τεπᾶσταᾶ Ὦγ {ο Ἰηβπῖ- 

ῴτε, ἵπ Ῥπο]ίεῃ. Ἐοτ οοποῖβοηθες απᾶ {οτσθ, {Πίς πιοᾷς ἵς Ῥτθίδτα- 

16 {ο πο εαὈ]αποίῖνς, ι 

5 ὁ Ἰπηᾶτοᾶ ;” συγγενεζε. Ὦ6θ ν. 86, ποῖο. 8ο ζοπᾶ., Ῥεηη, 

Απαι. Ῥο Ὑγοιίο, μα γογπαπᾶϊου,” Που, Ν. Τοςέ, Πορ. Θγε., 

σιλοσια --χ9 (6οπς οἳ Ἆες Κἰπάτοᾶ). 

... Βιαέτ” ὅτι 6βΙεγ, Ὁπαυρθ, Τλοπι, Ὁίοις, 1ζεπᾶνῖοῖς, 

τήε]., Μ, 

5 Ἠμᾶ παρη]βοᾶ :”. ἐμεγάλυνε, Ἀπριδοῦ, Ῥθπι, βοβγ]αίή, 
πρι λ Μ. ως, “ππαρηϊβοανϊο”. 8. Ἐτ,, “αγαϊξ πβραϊβό; 

ραη. » Παδία επσταπᾶροϊἆο ;”. Ὠ]οά,, “αγενα πιασπίβοαία, Ὦγ.., 

ο]. Περ. Ν. Τ., Ὅσμι. 1 τοπ {ο Ῥ]αροτίοοῦ οἱ πα 

Β. Ὑά ας ἴαῦ ἴθηςθ ἶ5 ςοπιθέίπιθς τορτοςεπἰθᾶ ὮΥ {πο γ. ἵππρονί, 

Ττο]]ορο, αναπα., ρ. 192. δ. Θ]ου]ᾶ 1 Ῥο ἀεοπιεᾶ Ῥούέεν {ο ρίτο 

πο πιρεγίθοῦ 15 αδιιαὶ ἴοτοθ, πθ πιαγ τοπᾶςτ {ἱ Ὦγ “τας πιαρπ(γ- 

η ο Απο. Ό6ο (Π. Υ.) ἄεη. 19 :19. 

ἃ ο ογνατᾷς Ίου”. μετ αὐτῆς. Ὀοατ]οίί, Έσπη, Μ. Ἐοῦ. 

(1μχ., µετά): “οιεῖν τε µετά τινος, ἴο ἆο ω} αΏγ 918, 1. 6. ἴο 
οἳ ἑσωατάε Ἠπι, οοττθεροπάϊπα {ο Ἠου. Ώῦ Ππῷρ, αἶδο µεγαλόύνειν 

τε µετά τινος, Ίωακθ 1 : ὅ8, {ο Ἠοῦ. Ὁν Ῥ σημα” Ένας, Ῥετα, 

Οµείο]., «6υρα ἴ]ωπις”. 6, Ἐν, αηᾶ Θ. Ἐτ., “ 6πσευς οἷϊο;”. Τ]οᾶ., 
«Πηγέτςο 161.” 

ἵπς 

9 {μαί, Ῥοΐοτθ “ιο οἰσαίι ἄαγ,” 15 οπή ἑθθᾶ, ας {πετ {8 

πούήησ οοιταβροπᾶίηᾳ {ο Τό θχρυθεςεᾶ ἵη {ᾳ {εχό; ἐἶνας 19 ἶ5 βαΡρει- 

Βποιδ. Βο Απρας, Ἰεείογ, ἸΓακεί, Βοα]εί Ἀποπ]ά 16 Ῥο 

ἀδεπιθᾶ οχρεᾶἰεπύ ἐο Ἱπίχοᾶισθ α ειρρ]επιοπὶ, 1 Υθοοπιπιθπᾶ ἴλαῦ 

έαρᾖεπ” εἰοπά ο Ῥραοθᾶ αἴἴον “ἀαγ, γα α οοπίτηα, ἠπιπιθαί- 

αλαὶγ {οἱοσίπς “ ἆαγ ;” νας, “ οἩ ἐς δἱρ]ξίι ἄαγ, τυμεη;” θἶο. 8ο 

Τποπι. 

{ «προ αροπῖ {ο ομ]] ;” ἐκάλουν. ἘΚειάτίος, Μ. Νοτίου, 

«πογο αΌοπέ {ο οἷο. «Α. Ηἰετα] τοπάρτίης, “που ορ]]ΐπο,” ἄοος 

ποῦ Ῥτεςοπ{ ιο {ποπσύ πι οἸθαγπεςς, που τη] 18 πθτθ οοιτοεροπᾶ 

πηθ]ι οἳῦ ιδ ζοφμεπάι. Τῃε ομτίοις 56ης {ς, “(ου πετθ ος 18 

ροϊπό οἳ παπιίπσ {Ἠθ οβ]]ᾶ ὁοια, Ῥαῦ Ἠϊς πιοίποτ ὀρ]θοίρᾶ,” εἴο 
Τ18 οο]οααῖα] ρητα58,. ιο Ίνουο ροΐης ἴο οα]],” 16 αχαοί, Ὀαξ 

Ῥετλαρς {παάπι]ςαί 16, ας οοὐ]οφιαί. Βουτ]οέ Ίνα αθοᾶ 16, 

5 «ρηβπθήηρ,” ἀποκριθεῖσα. Ἰ6δί6γ, Α., Το] πα]ὶ. 

χθρροπᾶἰεπᾶο ;”..Υπἱρ., Έτας,, οσα, “' τεεροπᾶρηρ.” 
Βγαη. 

- 



ΤΗΕ ἀ08ΡΒΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝα το ΠΟΌΚΕ.-ΟΗΑΡ. 1, 18 

Έτκα ΖΑΜΕΞ) ΥΕΕΕΙΟΝ. 

61 Απᾶ {]δγ ραϊῖά τπίο Ἰ6υ, 

Πηστο 15 ποπθ οἱ {11γ Κπάνοά ὑιαῦ 
15 οα]]εά Ὦγ 5 παπηθ, 

62 Απά ἴλευ πιαάε εἶσης {ο Ἠϊ5 
{Α16Ι,-ιοιν Ἶς ποι]ά ανο Ἰῖπι 

οα]]8ᾶ. 
68 Απά 1 αξοά {ον α Ὁτίάποσ- 

ἐ9]6, απᾶ πτοίθ, 8α71Πσ, Ἠῖδ 
Παπιθ 16 «ᾖομῃπ. Απά {16γ πιαί- 
το]]θά αἲ]. 

ϐ4 Απᾶ 15 πιοπζ]ῃ γγας οροπεά 
ἀπιπιθζΙαἴθΙγ, απᾶ Ἠ]5 έοπστο ᾖοος- 

ρἆ, απά ο εΡρακθ, απ Ῥρταὶδαᾶ 
αοά. 

ῥὅ Απᾶ ἴσαυ ο8Π19 ο) αἲ]. Πιαί 
ἀπειί τουπά αροιῦ {πθπι: απᾷ αἲ 
{μθςθ βαγίησ8 Ὕοτο ποίεοά αρτοαᾶ 
Ώιγοπσ]ιοιί αἲ] ἴο Ε11]-οουπαγ ος 
2ᾶσθα. 

66 Απά αἲ] "1π6γ ΟὨιαῦ ἸἨθατᾶ 
ἔλεπι, 1αἱἆ ἐλεπι αρ. ἵῃ ἐἰνοῖν ἸθἛτῖς, 
εαγίνο, Ἠιαῦ πιαηπθς οἱ οπ]ά 

απδες τΕΣΤ. 
ϱ1 8 Ν 5 

νης. Καὶ εἶπον προς αὐτην, 
σ ” / ” ι -ν 
Οτι οὐδείς ἐστιν ἐν τῇ συγγε- 

Ἀ - .ν / 

νείᾳ σου, ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι 
/ ᾿ / Ν ”. 

τούτῳ. Ὁ ᾿Ἰνένευον δὲ τῷ πα- 
κ δν - Ν { Ἀ ΄ - 

τρὶ αὐτοῦ, τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖ- 
2 / / 

σθαι αὐτόν. ο καὶ αἰτήσας πινα- 
{ 3 ͵ / / 

κίδιον ἔγραψε, λέγων, Ιωάννης 
3 Ν / .ν 3 / 

ἐστὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ. καὶ ἐθαύ- 
/ 3 { λ 

µασαν πάντες. δ4 Ανεῷχθη δε 

Τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆµα καὶ 
ᾗ γλὠσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὖ- 

λογῶν τὸν Θεόν. Ὁὃ Ἰγαὶ ἐγένετο 
ΣΑΝ / ΄ Ν 

ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοι- 
- / 3 ιά . 

κοῦντας αὐτούς' καὶ ἐν ὅλῃ τῇ 
κ... µ 

ὀρεινῇ τῆς ᾿Ιουδαίας διελαλεῖτο 
΄ ΔΝ ο / - η 

πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα: Ὁὃ καὶ 
/, ΄ ΄ ΄ ᾿ 
ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν 

- δί » .ν λ / Τί 

τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντεν, Τϊ 
9, - 3 

ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο έσται; 

ΒΕΝΥΙΡΕΌ ΥΕΒΒΡΙΟΝ. 

ἴπ6γ εαῖᾶ {ο Πες, Τηοιο 18 πο 
οπ6 οἱ {1γ Ιμπάτεά, πνμο 18 
οα]εᾷ ΤὮΥ (ή παπι. Απά 
{Π16Υ πιαᾶρ εἶσπς {ο μὶ5 {αΐμετ 2έο 
ὦποιυ τγ]αῦ Ἶιο που] Ἰανς Ηήπι 
οα]]εᾶ. Απά Ιαρκίπο {ον 1 
ππιΏηρ-ἰαρ]οί, Ἡς πτοῖς, 5δΥ- 

ἴπς, Ἠ15 παπι ἶς ᾖομῃ. Απά 
α{Ὦου ϱ]] ποπᾶρτσά. Απά Πϊβ 

:ποαίῃ. παβδ ορθποά Ἰππηθ({α[θ- 
1ψ, απᾶ 115 ἔρπσαθ {ορά, απᾶ 
ο 8ρο]α, "Ῥ]αρείπο ἄοά. Απᾶ 66 
{θαΣ οαπιθ οἨ αἱ γ]ο ἀποαι 

ηγοππά ἴμθια; απᾷ α]ἱ {λος 

ρΡ(η]πσς «νθγο ἰα]]κοά οἱ 6ΥοΤΥ- 
πηους απ αᾗ] {ο Ἱή]]-οοπηαγ 
οἳ ααάθα, 'Απά αἲ] «ο ]ιδατᾶ 66 
ἔλεπι, Ἰαιά ἐλοπο πρ ἵπ Ὠιαῖτ 
Πδαγίς, ασίπσ, :Ἠ)α{ {οι ση] 
Ομὶδ οἰη]ά Ῥοῦ. Απά ένο απᾶ 

θα 

ου 4 

Ἀ 4ηο 0ης; οὐδες, Νοτῦοῃ. Ῥοῦ. (πι υετῦο), “' αξ φαὈσίαι- ο ργουπᾶ.”.. Καηά,, Ῥεπη, Φοατ]θίξ, « τοπηᾶ.” Μ. “ἙῬοιπᾶ 
Ἀνα, πο 036, ΠΟ πΩΘΊ, πο Ῥετβοη, “Νο οπθ”. (αςοᾷ α5 ῬτοπουἨ 

ἵπ {πα 66η8ο οἱ “ πο Ῥοΐςοῦ ”} ποσονάς γηζ Ῥνοβοπύ πξαρθ. 

! αἸλπάνοᾶ Θοο υ. 58, ποῖθ, 

ον. ἁ το ἔπου π]αϊ;" τὸ τί. ἍἜποπιδοι. Τ19 αγΏοῖε τὸ Ίθτο 

αρρ]θς {ο {με Ἠ]οί οἱ μα {ο]]οπίης οἶαιςθ, απᾶ ἵ6 ποῖ, 45 ας 

Ῥθου. παρροςεᾷ Ὦγ 8οΠ16, ῥ]εοπαδίο. Ἀ]οοπαί. (Ν. ΤεῬί.) Ίο 

Ῥαβεασθ πηρηύ ος Πέτα] τοπάσγθᾶ, “παπιθίσ, α5 ἴο πναί Ἶο 

που]ᾶ Ίανο Ἠῑπι οπ]εᾶ”. Ὅν πείπς νο εαρρ]απιορῦ “{ο ὦπου," 

πο Ῥτεεεινο {16 {οτοθ οἳ τὸ, απᾶ Ώαγθ α Ῥ]ναςδε, πηίο] ϱγοκοηίς 

616 ἐλουσΗέ ἵη Ίθυπις αοοοτζαπέ ἴο οἱ δμς ἰοφμρπάί. Τὴςο 18η- 

ἀριῖηᾳ οἳ ιο Ἐ.. Ὑ. πια] σὸ ρ]εοπαφείς, απᾶ σἶνες τέ {--- κατὰ τί) 
Ώο {ουσ οἳ πῶς. Τὲ [ο]]οινς Τγηᾶα]θ, 

Ἰγεε]αψ, Τ]θί., Μ. Το ροταρίαὶ 

Βραπίεα, 

κα ορ[ίησ:” αἰτήσας. 

οοπβύταοίῖου ἶς αππρ]ογοᾷ Ὦγ Τοπίο οπᾶ ΘΦολ]είέ, 
α Ῥίάϊαπᾶο.” 

1 να η ίπα-αΡ]εῦ ;” πινακέδιο». ΊΝΕΡΙΕΥ, Βοαι]οδῖ, ΄ΑπΠσις, 

Μ. ο Ὑγοίίο, “ οἵπ Τβ{ε]σβοι ;”. Ῥα]ρ., “66 φομε]]Γα{οἱ]κου.” 

 Ἠπβησ-ἰαῦ]θ”. οοπνεγα α. πτοις {άρα {ο {16 Ἐπα]δὶ ταλάες. 
566 Ῥοῦ. (πινακιδιον.) 

5 ἡ ἄνογ αἲὶ πνοπᾶριοῦ :”. ἐθαύμασαν πάντες. Καηᾶ., Νοτίου, 

Ὑπαϊαί «Το πιαινε]”. ἶς οἩεοίείθ, ΊἨρυο 15 8η ΠηθοθΕΘΩΣΥ 

Ἰηψθγείοη ο {πθ «απίοπορ ἵπ ἴμο Ἑ, Ὑ. Τὲ παβ οορῖεᾷ {οτι 

Τσπάη]θ, πνΠο {οἱοιοᾶ ἐς Τιαῖα οἳ ιο Ὑπ]ς., « παναά εη 
πηϊγοραϊη 

. Ῥ]θεεῖπρ ;”. εὐλογῶν. Ἰοτίου, Καηᾶνίοῖς, Ὑακοί, 8. νι, 

ὅ θα Ῥοπϊβεηπί ”. Τ06γ., “ Ῥοπᾶἰοίομᾶο ;”. Ὠϊοᾶαξί, Ἠφ]., “Ῥοπεᾶί- 
οεπᾶο. ο εὐλογέω | ἵ6 τεπᾶετεᾶ “ {ο Ῥ]οες 1η 8]! οίπου ἱπδίαποθς 
{π {1 Τι τν. 

αροπ” αου]ά 6 ομαπροά {ο “ τουπᾶ ”” οἳ “ ατοιιπά " {η αἲ] οᾳ565, 

ο5 “ αΌοιί ” 15 α ἰσιβοΙοςγ. 

5 «ήησς;”. ῥήματα. Ἐοπᾶ. οσίου, Απησας, Ἰ ὁξίοσ, Πποπι., 

Ῥεηα, ἸΓα]καί., Οαππρ. ο ἸΜαίίο, “ Ῥΐηρο;”. Βε]σ., “ άϊποεη ; 
ᾱ. Ἐτ, απᾶ Θ. Ἑτ, « ο,Ώοςθς ;”. 1σ6γ., “ 60δαςς Ὠϊοὰ,. απἁ Τία]., 

ερ”. ΤΗίς θἰσπ]βσηίίοηυ οἳ ῥῆμα ἵς ἀθιϊτοᾶ ἔγοπι {νο Ἠεῦτονν, 

απᾶ 15 οᾳπἱνα]εηῦ {ο 331. 

α «γγργο ἴα]]καιί ος Ἐνουγ νλθυθ 1”. διελαχεῖτο. Μ., Ἐου. (ην 

υεγὸο αἱ οσο) 1ο Ῥτοροδίέίου διὰ, μανίης ἴ1θ ρτῖπιανγ αἱρηϊβσα- 

Ποη οἱ {ιγοιρ]ν, ἐ]ή/οις]ιουί, ΠΙΑΥ Ῥτορον]γ Ῥο γοσαγᾶεᾶ αξ ἰνῖπς 

Ώιε τετο Οπής αἱρήβοαθίου 1  ουθΥ π]θγο” Ἰάᾶδ]Ι ἄεβπορ 
διαλαλέω ἵη Ῥα8ς. “ {ο Ὃο ἰαἡκοά οἱ 6Υειγ πε” Το ποῖρο” 

Ἱ6 πο Ίοησθν π5εᾶ. 1 διὰ ἵδ ἀῑδιεσαδᾶσά, Ίνο πιαΥ τθηᾷθς “ Ἱνουθ 
εροκθη οἱ,” ου, « α]κεᾶ ο ἵη α]ὶ, οσο, 9ο Ὀμαχρο. 

τὰ αἩ ο] (ως μή]]-εοππαγ τ”. ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ (χώρα βυδανά;) 

Ἠποείδν, ἡμακοί, Μ. Μουο Πέονα]]ψ, “ ἴα νο ]ιοίο Π1]-οουπίσγ.” 

5ο Ἀουΐοη, Τηα]. ἍἛσσα, “ ἵη {οί πιοπίαπᾶ τοασῖοπθ.” ΤΗίς 16 
βαὈπαϊθέεᾶ α5 αη αἰίθγπαίίνο τουάσγίης, 

Αα ϱ]] π]]ο Ἠθαιᾶ ;”. πάντερ οἳ ἀκούσαντες. 

βοα]οξξ, Τ]α]ς., Οαπαρ., . 

«πού ἔμδι ση]. ής ομΙ]ά ϱοῦἳ””. Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο 
ἔσται; Νοτίου, Μ. ΈΤποιι. απᾶ Ῥοπη, “ Ἠμαῦ τν] είς οἩ]ά 

μα”. Β, Βπ., “ Ωπο εετα ἄοπο ϱ ραβέ οπίαπὀ 2”. 1ρου, Ωαἶοη 

Ῥηο5 Ώα ἆο 5οὲ οσίο ηἰπο ἳ”. Τη], “ 0μο Ραγὰ ἄππααο (πο] {αποῖ- 
πἱήμο}”. βγμπο, ]άσι Ἰαναῦ Ἰὰσιᾶ κ. ήτο. Ἠεῖς.,- Ὅγαί ταὶ 

ἀοσίι ἀῑξ Ιϊπάθίτει Ἰνοσθη 1 βἱα]ιοίέ, ϱ Ομἱᾷ ἰαπάσπι Ἰῖο ραον 

Επέανας οεέῇ”. Τ1θ οχοο οἳ ἄρα 5μου]ά πού Ῥο ἀἰειεραχάθά Ίπ 

τεπᾶρείης ἡῑίς Ῥαςξασθ, 8εο Ἐοῦ. (ὑπ υεγύο) ἈἙ]οοπηί, (Ν. Τ.] 
“ Τπ9 ἄρα ἴ6 γαξοσϊπαϊτνε.” 

ΤΈλοπη., Ἰλακος, 
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ΚΙΚ6 ζΑΜΕΞ) ΤΕΕΘΙΟΝ. 

εἰα]]. {5 Ῥθ6ἱ Απᾶ ἐῑο Παπά οἳ 
τλο Ἰμοτνά πας η Πάπα, 

67 Απᾶ Ἱής {πίιαου Ζαοματίας 
πας β]]οά γι ο Ἠο]γ (λοςί, 
απᾶ Ρτορ]οθἱθᾶ, ςαγίπα, 

68 Ῥ]αςεοά ὃε {ια Τιογνᾶ αοά οἱ 
Ίεναθ]; {ον 18 Ἰαί]ι γἰδιίοᾶ απᾶ 
χοᾷςοπιοᾶ 5 Ῥδορίθ, 

69 Απᾶ Ἱα[ι ταϊεοᾶ πρ απ Ποτη 
οὗ βα]ταίίοη {ον τξ, ἵπ 6 Ἀοιξεο 
οἱ πὶς εογναπί Ὀανίά : 

Τ0 ΑΦ 6 δρα Ὦγ [ιο Ιποπί] Ἱ 
οἳ 115 1οἱγ Ρτορμεῖς, πλῖο] Ίατο 
Ῥθεπ 5ἴποῬ {1ο πγοτ]ᾶ οσα : 

τι ῶμαί πο αποι]ά ϱο βανοᾶ 
{που ο οπθιηῖθβ, απά {νοπι ἴλο 
Ἠαπᾶ οἱ αἱ] εαῖ ηαίς τς; 

Τὰ Το Ῥογίοσπι ἴ]θ ΘΕΟΥ {70- 

αΒΕΕΚ ΤΗΣ, 

Καὶ χερ Ἰυρίου ἦν μετ αὐτοῦ. 
ο κ. Ν / ε Ν 5 . αἱ Ζαχαρίας ὁ πατηρ αὐτοῦ 

/ / 

ἐπλήσθη [Πνεύματος Ἁγίου, καὶ 

προεφήτευσε, λέγων, ο Πὐλογη- 
τὸς ΓΚύριος ὁ Θεὸς τοῦ σραὴλ, 
ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησε λύ- 
τρωσιν τῷ λαῷ ᾽αὐτοῦ:. Ὁ καὶ 
ἤγειρε κέρας σωτηρίας ἡμῖν, ἐν 

ο / Ἡ ο: Ν υ - 

τῷ οἴκῳ Ίαβὶδ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ" 
0 ΝΔ δν / Δ / 
(καθως ἐλάλησε διὰ στόματος 

τῶν ἁγίων τῶν ἀπ' αἰῶνος προ- 
φητῶν αὐτοῦ") ᾿. σωτηρίαν ἐξ 
ἐχθρῶν ἡ ἡμῶν, καὶ ἐκ χειρος. -πάν- 

των τῶν μισούντων ἡμᾶς" ἸΣ ποι- 
- “/ - 

ἦσαι ἔλεος» μετὰ τῶν πατέρων 

ΏΡΥΙΡΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

οἳ {ο Τοτά τας π]ζι Πήπι, 

Απᾶ "Ζασμαιήα1, 115 {.ΐ161, πας 

Π]]οᾶ πι ὕιο Ἠο]γ βρϊπξ, απᾶ 

Ρτορλοθῖοᾶ, βαγίπᾳ, Ῥ]6βεά δε 66 

"θ Ἰοτά, {6 αοά οἱ 12Υαθ]; 

{οΥ 6 Ἰια(]ι γἱαϊ(οᾶ απά "Ὑοάθεπι- 

εἆ Ἠϊβ Ῥεορίθ, απᾶ Πα] τα]εεά 

αρ α, πονη οἱ βα]γαίίοι {οτ ας, 

1η ο Ίοιςο σος Ῥανιά, 5 

βουναπί; 85 Ἰθ 8Ρροίκο ὮΥ {πο 

πιο οἳ ΤΠ Ἰοἱγ ῬΡγορβθίβ 

οᾷ οἰά: "Βαἰταίίοιῃ οπ ους ΤΙ 

οπθιη]θς, απά {γοπι 6 Ἠαπά οὗ 

ϱ1] ππο Παίς τς; {ο ρου{οσιη Τ3 

ΣΩΘΥΟΥ. Ρέοπαγᾶς οἱ. {8ίἨεΥΑ, 

[.τ] Ἱ 

τα ι-ἷ 

μα Ζᾳοηογία), 15 (Μο Γ . ΄ ς Δ 3 -ω Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ. Τλοπι, 5 «οἱ οἸᾶ" ἀπ᾿ αἰῶνος {-- ΏΡΙΣΩ Ἠο. Ν. Τοκέ; στὸν 
Της Ίδα ἨδαΚοί., Μ., Οαπιροα]], Ῥίοις, Νοχίοι. ΤΗϊς 18 ἔ1ο αιταησθπιεπί 

οἵ ἴμο Ὑπ]ο., λΓοπίαμας, Ἴνας., Ῥδσα, ΟαδίαΠο. 9ο Βο]ιοῦί, πο 

Ῥαπούπαίθς ένας, “ Ζαομαίαξ, ραΐθυ οἶιε... Βστίαο, ασια σ] μμ. 
(Ματάσσῖς, “' ΖαοματίαἩ ἱς {α01ιον.} Που. Ν. Τ., Ἠππδς Ἠπ7Η91. 

Ῥε Ἰψοίίο, “ Ζαολατίας, εοῖα Ψαΐενς”. Ἠοίοίς,  ῥαοηανίας 2η 

γαᾶετ,”. ᾱ. Ἐν. απᾶ Β. Έτ, Ζααμωχῖο 5οη Ῥὸπο;. Τδεγίαη, 

ἡ Ζαοαγία», 5 Ῥραᾶνο:”. ὨϊοδαΏ, « (αοσαμῖα, 5πο ραᾶτα;”. αῦ., 

α ὔᾳσοματίας 1αης Επάσν.” 

} 6 νο Τμοτά, πε 6ο οἳ 151491 :”. Ἀύριος ὃ Θεὸε τοῦ Ἰσραὴλ. 
Κοχίέοη, Ιαυατῖσῖς, Τΐοπι., Ώματρο, Ὑακοί, Θοαχ]αζέ, Οαπιρῥε!], 

Τωα{λος απᾶ ο ὙΓουίο, “ ὧει Του», ἄον αοὐί Ἰδναείς; ”. Ῥσ]ς., “ ἂθ 

Έοευο, 49 (αοἆ Τεναξ]ς;”. . Έτ. απᾶ Θ. Βνγ., “Ίο Βεΐσπθιν, Ιο Ῥίει 

4 Ἱεταξ] ς”. Τρου., “ οἱ ΘεΠοτ, οἱ Ώϊος ἆο Ἰργασ! ;” Τζ91., « 1] Βίσποτθ, 

1441ο ἀἸειαοίο ;”. Ῥαμ., “ Ἠθιτοη, Ἰδυηιο]ς αοά.”. Γή Ῥηταςε ἴς 

α ἠζογαὶ ἰααηθ]α ση οἳ {πο Ἠεῦτατ μον "ον πάπα πιης 5. 

Τὸ 118: 106 τ 48, ποιο νο Βαρέιαρἰπέ Ώσγοθς ὈχαοΒγ η] ὑμής 

οὗ πο, «Απ Κύριος 18 εᾳαϊνα]εηί ἴο πήτῃ (α ῬοβθΥ ηαπηο ος 

ο), 19 18 απατίλτοι (Κὔμπου, ζλ44), πη]ς Θεὸς {σ]τος 1ο αγΗἰο]ο 

Ῥδίπο ἵπ αρροίτίοι {ο Κύριος. πανί, ἄνατη., ὅ 89. 6. «Α. οΟπΙπΙΑ 

{5 Ρ]ασθά αἴἴεν Ἀύριος, Ὀθοβιςθ {11ο βεπίαυοθ, “ιο αοά οἱ Ἰετασ],” 
18 θχΡ]απαΤοΥγ. 

Ν γοβσοπιο ; ἐποίησε. 1 Ἰανο νοίαϊησοᾶ ο Ἰαησαασε οξ 118 

Β, Ὑ. «Αἲ Ώιο 6απγο ᾖπ]θ, ἵ βασφεξύ Έπο Πἴθνα] τοπάειΊης οἳ ἐποί- 

ἠσε Λύτρωσι» τῷ λαῷ αὐτοῦ, “ πτουσό τοᾶσταρίάοη {ον Πάς 

ΡθοΡ]δ” α5 απ αἱέογμαίνο, Βο Ὑπρ., Έτας., Μοπίαπας, ο [δοῖς 
ροειαρΏοησπα;”. Ὦο Ὑοίία, « βείποπι Ύ οἷἷκο Ἐ]δδαπο Βεομαβ!; ” 

1065., “ Ιιθσ]ιο 8 τοβσηοίον, ἅ 5α Ῥαεβ]ο”. Θείας, σιζας του 

2)ας σον -νς (6 Ἠ]νο Ἠαί]ν νἰεϊέοᾶ ής Ῥοσρία, απά πινοπρ]έ 
τθβρπιρΏ οι Ίου ἐμοπι.”). 8ο Τοἱγνα]]. 

 «ϱΕ Ῥανίά, ηἱ φογαπ{;" Ζαβὶδ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ. ἸΝονίοη. 

Τ]ής οοπδνασδίου ἵς Ἰκο {μαί οἱ ν. 68, Κύριος κ. τ. ᾗ. Τοῦ 

παιδὸρ αὐτοῦ Ὀσίπο 1η πρροεϊδίοι πμ. 4αβὶδ. Τ]μς οτᾶςυ οἱ 11θ 
τθχί ]λου]ᾶ Ῥα Ώγεβευνεᾶ, 

Ὀψτίας; “οἳ οἰά” Ματάσσϊς) ΊΤΠοιι., Μ., Καεπάνίο]ς, 

ϱΟΠΊπΙΟΩ τοπᾶετίπο ἵπ ἔμο Ἐ. Ὑ. οἳ Ο. Ταρῖ., Ἠ]ιονο ἴῑλο Ἠεῦτυν 

ας Ὁ543, απᾶ ιο Θερίααρίπὺ ἀπ αἰῶνος, 35 ἵπ ἄοη. 0:14. Ἐψ. 

2ὔ :6. Του. (αἰών. α), “ πιο Ίος Ρραςί, ας ἵπ 0. Ὑήίοτς, {δε 

οἶᾷεη 1πιε, οἱ οἷᾶ.”. Το 5οµςο οἱ τῶν ἁγίων τῶν ἄπ' αἰῶνος 

προφητῶν αὐτοῦ τη Ὦὸ9 εχριεβρεᾶ {9ο ἴπας, “οὗ Πῖς Ἠοῖψ 

οπ68, ιο αποϊοπό Ῥτορηεῖ” 19 παρεθίοι οἱ τῶν Βθοπι5 Το 

βἶτο Ῥνοπιίπεησθ Το νο {λοισλί μαῦ ἔηθ Ῥτορμεί5 Ῥε]οπσεᾶ {ο 
ιο οἶάρι ἠῑπιο” « βίποο ἐπο που]ά Όσσαα ” 15 ποί βα(Ποῖοη ]γ 
ζἡσγαί. δευ., “ ἀθεᾶς οπιρος απίσαος;”. Ὥαρ., “ νεᾷ εἴπο Πε]]σα 

Ῥτορλοίοις Μαμᾶ, 5οπι Ίαυο νῦτευ [να Τονάσπις Τά: ο Βα0Υ, 
«ρχορ]έέθς, αἱ οηῦ {6 ἄαης {ος ]65 εἰδοῖες ραςσός.” 

5 αρα]γαίίους” σωτηρία». '«Άπσας, Τηο., Ῥοπμ, Μ. Ἑ]ατρο 

απᾶ Ἴλαιαε, 6 α βη]ναίουμ»”. γαΐσ. Μοπί, Φολοῦς, “ ςα)ηίσπι ; 

Ώο Ὑγαίίο, ““Ἠεαπσ;” Βοΐμ., « [Ναατῇκᾖ οοπο γετ]οκείπσο ;”' 

5, Έν., « βα]υύτ”. Ὀ]οά,, “ εα]νησίοπθ;”. Ὅαη,, “6 Ἐτείςο. Ίο 

«θζθησΘ οἱ σωτηρία» ἵο σωτηρίαε, 1 Υ. 69, ἵ5 οὈνίους. Τὲ ἴ8 

Ἠεῦ. Ν. Τεεί., πι ῦ, 

5 «πηρογ.”. ΑΦ ἔλεος ἵδ απατί]λτοι, πο ατβοῖο 15 τεφαϊςῖέθ 

Ῥθίογο «πωθγογ.”. «ΑπῆσΙ ποὺ δππρ]ογεά Ὦγ (θηενα, {οί 

Ἐλοῖπιε, Άησας, Τ1ε., Μ., Κεπᾶ, Αά 1π6το ἵ ποίβίπς ἵπ {με 

{οχκῦ {ο απποτίσθ ἐμο καρρ]επιαπό ' ργοππῖκεᾶ” 19 ἵς ἀπορρεᾶ, Ὦ7 

ζεπᾶ,, Δησις, ΝΤ., Γ]ο]., Ἐουν, Όμανρθ 1Ἠοπι. 

να [ογγοτᾶςι μετὰ, Ἐαπάπίοῖς, Ὑοτίοηπ. Όθθ Υ. 68, ποίθ. 

Ποιῆσαι ἔλεος μετὰ ἵδ α Ἠθοταίδπι, εααἱνα]οπύ το 9ν ΟΠ πῶν, 
{ο Ῥονίοται πἹΘγο Ἰονατᾶς οΥ ἵο 8ηΥ οΠ8.” βο νε Ἠοῦ. 

Ν. Τοςῦ., η πήΣς Ὁν ο πή ων. Θθ6 ἄεσεῃ. Τοσ., Ώδ. 1 ἄροπι 
α ἠοφηνᾷς. πιοιθ οχκαού «ἴλαα ἁ ο. Τμ Ἰαξον, Ἰοψονον, 18 

οπιρ]οοᾷ Ὁγ 1 6β]εγ, Ῥδπυ, απᾶ Μ. ''Ἑονατᾶς” 15 βαποβοποά 
0 Ένας, απᾶ Ῥσσα, “6τρα Ῥαΐτθς ποβίσος.” 8ο Οπβία1., “ 6ἶσα 

παα]ογος ποξίτος:” 6. Ῥν., “ Θ0Υ6/ πος Ῥότες;”' Ὠϊοά,, “Ίπγεσεο ἆ 

ποβί ραᾶτί”. Βο Κατα, “ εισα πιθ]οΓθς ηοβίτοβ.” 

] 

επερεῖτο, 

” 
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Κιπα 1ΑΝΕΘ ΤΕΔΡΙΟΝ. 

φικεᾶ ἵο ον {αἴπθι, απᾶ ἵο 
ΤΟΠΙΘΙΩΡΕΣ Ἠΐ5 Ώοίγ οογεπαη{ ; 

18 Τμο οαἱ] πό Ἠθ πατε {ο 
οαν {αΐλλον ΑΡταµαπι, 

Τ4 Τμαί Ἰο πνου]ᾶ σταπί ππίο 
π8, λα πθ, Ὀείης ἀθ]]νεγεά οτί 
οἱ δις Παπά οἳ οἳγ οπθπα{θΒ, τασ]ιέ 
5οτνο πι πγ{(οιί σαν, 

Τὸ Ίη Ἰο]πθςς απᾶ τὶσμίεοαξ- 
πονς Ῥεΐοτα Ἠπι, α1] {πο ἆαγς οἳ 
οαν Ἠΐο. 

Ἱ6 Απᾶ (ποια, ο]ᾶ, Έλα] ὃο 
οα]]εά ἴλα ρτορ]εί οἱ {πο Ἠίσ]ιαςί, 
{ος ἴποι εΠα]ὲ σο Ῥθίους {6 {8ος 
οἳ {19 Τιογά {ο Ῥτερατο Πἱ8 ναὖς ; 

ΤΤ Το ρἶνο, Κποπ]οᾷσο οἱ ρα]. 
γαβοι ππέο Ἰί Ῥθορί6, Ὦγ ἴἶιθ 
τεπηϊςσδίἰοι οἱ αῖτ δἱἨ6, 

Τ8 Τνοιο] ο ἰεπᾶσγ ΠΊ6ΓΟΥ 
οἳ οι αἄοά; πηεγαςγ ἴιο ἄαγ- 
ερτίπς ἔτοπι οἩ Πο] Ἠαδ τιςίες 
σ8, 

6πΕΕΚ ΤΕ”. 
ε α 9 α µ 
ἡμῶν, καὶ µνησθήῆναι διαθήκης 

΄ “ν [σό Δ ) 

ἁγίας αὐτοῦ, Ἱ ὄρκον ὃν ὤμοσε 
Χ » λ Ἆ / ε ω 

πρὸς ᾿ 4βραὰμ τον πατέρα ἡμῶν, 
-. - ε κ πάς ὁ / 5 

τοῦ δοῦναι ἡμῖν, ἀφόβων, ἐκ 

χειρὸς τῶν ἐχθρῶν ἡ ἡμών ῥυσθέν- 
τας, λατρεύει αὐτῷ Τὸ ἐν ὁσιό- 

τητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὖ- 
-- , π 7 ο ο 

τοῦ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς 
«ΤΘ πρ ον ' ἡμών. Καὶ συ, παιδίον, προ- 

φήτηε ὑψίστου κληδήσῃ: προ- 
πορεύσῃ γὰρ πρὸ προσώπου. υ-, 
ρίου, ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ" 

ΤΙ τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας 
τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἆμαρ- 

τιῶν αὐτῶν, ἵὃ διὰ σπλάγχνα 

ἐλέους Θεοῦ ἡμῶν, ἐν οἷς ἐπεσκέ- 
ς ω” 5 ΔΝ 3 ο 

ψατο ἡμᾶς ἀνατολη ἐξ ὕψου», 

Τ9 ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκὀτει καὶ 

ἨΕΥΙΡΕΡ ΤΕΕΒΡΙΟΝ. 

απᾶ {ο Τ6ΙΠΟΙΊΡΕΙ 115 1οἱ} 90Υ6- 

παπέ; ἴ1θ οαί] πγλ]οι ης β1γοτθ 78 
{ο εΑΌγα]ιαπι οατ {ωήμου, {μα ύ Πο 74 

ποπ]ᾶ συαηέ {ο τ5, {μαί, Ὀεῖης 
ἀε]τογεᾶ οπί οἱ ἴο Παπά ος 
ος ϱηθΠι65, ἆγγο πι]σμέ 56ττθ 

Μπι ψ](μοταί δαν, ἵπ Ἠο]πεςς 76 

απᾶ τ{σἨίθοιςσηθες Ῥοΐοτο ΐπι, 
εα]] οασ ἆαγς. Απᾶ ἴλοτ, ο]η]ά, Τ6 
ϱ]α]ή Ῥο οα]]εᾷ τα Ῥτορ]ιθί Σοᾷ 
ἄιο Μοςῦ ἨΙοἩ, {ου ἴιοι βο]6 
βο Ῥοΐονθ ἴἶιθ {αοο οἳ ιν Πονά 
{ο Ῥτθραγς 15 παγςς {ο οἶνο 7Τ 

Κποπ]οάᾶσο οἵ βα]ναῦῖοι {ο Π]5 
Ρεορίο Μπ έΜε ποπβείοη οἵ 

ἠλοῖν εἶπςδ, οη αοοοιπῖ οἱ Κέμε 18 

ἰθπᾶθν πιογογ οἳ ου ἀοᾶ, Ὁγ 
π/]ήσὮ ο ἄαγ-αριίπο οτι 0Ώ 
Μσ]ι Ἠασ νἰδιιοά πδ, {ο ᾳἶνο Τ9 

το Το οἶνο Πο]λί {ο {ἶνεπι ναί 
βἱ{ 1η ἄατ]κηθες απἆ ὧν έ1πε εἰιβᾶοιν σκιᾷ θανάτου : καθηµένοις" 

Ἠρ]ιὸ το έλος αἰδήέπς ἵπ ἀαχ]κ- 
πθ56 απᾶ "ο επαᾶουγ οί ἀθαί]; τοῦ 

ο “ΑῬταπατα, ουν (αἱοι Ῥουδριουγ ἁσπισηᾶς Ελαῖ {μα οτᾶεν 

οἱ {π6 γεχύ αἸιοα]ᾷ πού ϱ6 ἀοβετίεά. ο Ἰπα[οί, Ῥμαιρο, Νοτίου, 

ὧε ἸΜοίίθ, Βε]σ., ᾱ. Ἐν. απά 8. Ἐ., 19ου... ραπ. Ὠἱούωδί, Όσα, 

ἨΠεὺδ. Ν. Τεςῦ., Ψπα]ς., Βετα, Βναβ., Οαδία]. 

ἆ «γνρ. Τ]ο ποπήπαβίνο 8 Ῥ]ασοά ἱπιπιεδαίεῖσ λοίοτο 1ΐ5 

οιὈ, 'ήο]ι ἵ5 16 παίανα] Ῥίασο αοσογάϊἶης {ο οἱ αδιν ζοφιπάί. 

Βο Ώμαχρο, Ῥομη, Φοατ]αδί, ΝΤ., Οαπρ. 

5 6αἲ ους ἆλγβ; ” πάσας τὰς ἡμέρας ἡμών. ἸἈοτίοη, Ρἱοῖς., 

Ὁλαυρθ, Ῥθηπ, Α.. Οαπιρ., Απσας, Ἠἡθὶ. Ὑπαἱσ. 6 οπή σας ἀῑεδις 

ποβίτῖς; ”. Βο]ιοίθ, “ρου οπ1ηςς ἀῑσρ ποβίτος. Τ]ο τοπᾶθνίης οἳ έἶλο 

Τοχίας Ποοορίας, τῆς ζωῆς, ἵδ ποῦ {οαπᾶ ἵπ ΠΙΑΠΥ οί με Ῥεσί 

πηαηαδοτῖρές οπᾶ νουδῖοης (αποΏς 1ο Ιαὐΐες {5 {1 Ὀγτίας). 14 15 

οαποεὶεᾶ Ὁτ (πεευασῃ, Ἐπαρρ, 1616, ΤαοἩ., Τίδο8, Βολοῦέ, 

Βοµο]Σ, απά Ὀτασϊκοίοά ὉΥ Τἱύμπαπη. 19 ἶ6 εραπίους. 

{ αᾱ Ῥγορλεῦ;”. προφήτης. 
ογΠο]θ εἸου]ά ὃς ἱηβετίθᾶ, θεῃοσία]]σ πίιθα ἔλλθτο ἴ5 ποϊβήηρ ἵπ Ίλθ 

Ῥαδδυρε {ο πηδχο {μς δἰσπὶβοαίῖοι βροοί[ο. ο Μ., ἸδείσΥ, Ὀ]οῖς., 

Ἔβοπι., Όλαιρθ, Οαπιρρε, Νοτίοι. ἨῬο]αῖο, “6ο Ἐχορλθσί.” 
Ῥ]οβαίῖ, 9. Ἐν., απᾶ Ώε ὙΓαίίο Ίανο πο αχᾖῖσίο. 

δα οἳ ἐο Μοςῦ Ἠϊρ];” ὑψέστου. Θεθ ν. 83, ποίθ. 
δα ἲη η ἔν. «6 1η {ο τοπιϊθείο ” {5 αστθεαῦ]θ {ο οτι ἰάΐοπι, 

απά ἐν πας Ἡς ταβῖσα] εἰση/βομίίοἨ, {ή τοπάστίπς {5 αρρνορι]αΐθ. 

5ο Βοατ]θίέ, Δησας, Ὀἱοῖς, Οαπ1Ρ., ΜΕ. 

{αλ Α5 ἀφέσει Ίαν πο ατσ]ο, “1ο”. 15 ἠαϊίοίπεά ο5 8, 
παρρ]οπιεπέ. Απ΄ αΠθιπαίῖνο τοηᾶρτῖης {5 βασροδύος, “ἵπ γεπτῖς- 
εἶοη.”. ο Ὑγείίο Ίας πο αγἰ]ο]ς. 

ὁ 4 οἨ αοσοιπῖ ο; διὰ (αιῖη αὐσιιφαί) Ἐοῦ. (1. Ἡγ Ες 

ποπβορίης πυμήο]ι αἶγες ἴἩο ῥήπιαγ 56ηςο ΟΕ ἐμθ Ργεροβίδίοη, {6 {8 

ἀἰθάηρυἰελιοᾶ ἔροαι. ἵδ Ῥτορου πηθαρίηρ πποι Γοἱοπεᾶ Ὦγ αἱ 

ΑΦ Πήδ πουη 18 Ἐλανλνουν, 1 Λο | 

βομ]Ἴνο, “ Ώιτουσ]ι”. Ἔγηᾶσ]ε αάορίοά “ {γουρ]ι,” ἵπ οοηβονπιῖτν 

ΝΠλ 1ο Ὑπΐσ., “ ρ6υ (τῖδοστα πηϊεργϊοογᾶϊαο),” απᾶ ννας {ο]οινεᾶ 

Ὦγ Οὐαππηος, ὤσπονα, αμά πο Ἡ. Ὑ.. ο Ἰγοῖῖο, “ ταυιὃρο (ου 
ου ραμπιοηάσα (πας) :”.1ραυ. “ρου οὔδα (ο Ίας οπίγαΠας ο 

πιὶσογ]οοσζἶα) 

κα 1ο ἴομᾶςτ πιθτογ.”. Σπλάγινα Ὀοίης απατνοσςς «ές 18 

ο δαρρ]απιοηί, 

1 «ἴο ποβο αἰθίης;”. τοῖςετ-καθημένοι. Ίπο ρανβοῖρῖαὶ 

τοπᾷθῖηο 19 αἀορίσα, α5 16 Ἠατιποπῖσθς ο ἐς {οχί απᾶ 16 η1οΓθ 

οοποΐςο μαι ναί οἱ ένο Ἡ. . Α5 απ αἰίογπαζῖνο {ουπι, “ {ο 

ἴχοσο ἀπο]ήηο.” . 68 τς τοιὸ κάθημαι ἵπ Ἠοῦ. απᾶ Ἑτείδομ. 

Τμεχίοοπε. Τὲ {96 θᾳαἱγα]αηί {ο όλ, Βίος εἱσπί[ες Ῥοἱὴ ὁ {ο αἶζ” 
απᾶ “ο ἆφει.” 

πα δη, Ἠ]ϊο]ι ἶς Ἰαβουθρά Ἰοίοτο {πο οπαάον ὖ τα πο Ἐ. Ύ., ἵᾳ 

αἩ. Ἀηηθοθεδαγ βιρρ]επιεηῦ. μοι ποπης αἲο σοππθεθεᾶᾷ 

οοη/αποξίοης απᾶ α ργοροβϊξίοη Ῥτοσθάςς ιο Ἰομάΐης οπθ, 1ἱ ἵς πού 
θχρτοςςαᾷ Ῥείοτο 11ιθ τεςί, αοοοχᾶἶηρ Το 116 πξασθ οἱ ο: Ιαπσπασθ. 

Ας ἴο 6 οπιἱςεῖοι οἳ ἴπο αγίο]θ ἵπ {16 ἑεσέ Ῥοίοιθ σκιᾷ, ιθ 
{οΠοσ]ηο τα] οἱ Τχοἱίορθ/Ώ ἄταπι., ϱ. ὅ2, ἵδ αρρ]ἰοαῦ]ο :---- ηδη 

ἴπνο ΟΥ πποτα πουης αἲθ οουρίθά {οσείἉου Ὃν οοπ]πποβίοης, οἳ Ἡ/1Θη 

τς οοη/αποῦίοῃς αἲθ οπαίθᾶ ὮΥ ἐλθ Πσανο ασγιάείοπ, ἴἶο αχ/ο]ο 

πη]]οἷ υγοπ]ά οὐ]οιπὶδο ς ἱπβοτίεᾶ, ἶς {Γεααθπ{]γ τε]θοίοᾷ.” 86ο 

Ενεαῖς {οχί οἳ ΝΙαὐέ. 10 : 28. Ίωκο οἱ 146. Ἱ 0ου 18:18. 1 
τρίαίτ “ εμφᾶον, ἠπουρ]ι “" επαᾶο  που]ά ρεγπαρς Ὁθ πιουθ δἰχίοί]γ 

αοοωταίο. ἸΜουσίος (6 ]αάς”") πιαίος πο [οἩοπίης σοιγθοῦ 

ἀἰςήποβίοι :---εδαᾶο ἀϊδοις ἔποπι εἰιαάοιυ, 5 16 Ἱπαρ]ῖες πο Ῥασίίσι- 

Ίαν. οτπι οἳ ἀρβπαίε Ἰππά , Ὑλιθγεας αν δλαάοιω τερτεςθηίς ἴπ ἔοσπα 

πι οὐᾖθοξ, πο] ἱπέετορρίς ύἱλο Ηρ]” Ι εαρσεςδί “ εἰαᾶρ ”” α8 απ 
{α]ἐορπαβῖνο τοπᾶετίης. Το Τλοπι., “ {πρ οἩαᾶο οἱ ἀθαίμι” 
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ΚΙΧ4Ε ζΑΝΕΡΞ) ΥΕΕΘΙΟΝ. 

οἱ ἀθαίμ, {ο σαϊάο οἳς {9οῦ ἀπίο 

{πο παγ ο{ Ῥεασθ, 

50 Απά {ο οΏ]ᾶ στου, απᾶ 

παχεᾶ είτοπο ἵη ρῖτῖ{, απᾶ παδ 

ἵη πο ἀοδοτίς {111 ἴῑο ἅαγ οἱ Π]5 

ε]ιθιῖπο τπ{ο 151.61. 

0ΗΔΡ. ἩΠ. 

ΑΝΡ 1 ο8Π16 Το ρᾶξς {π {ποβθ 
ἆαγ5, ἐμαί {πεις παπί οπί ο ἄοογεθ 

[οτι 085αν Αισιθίας, λαί αἲ] νθ 
πον]ά εἰου]ᾶ Ῥο ἰασεά. 

ἃ (πά 5 ἰαχίης πας Ευ 2 
πιαᾶς ὙπθἨ. Ογτθπίπς πας 60ΤΘΥ- 

που οἳ ὕστία,) 
ὃ Απά αἲ πνοπέ {ο ο {αχεᾶ, 

6Υ6)Υ οη6 1πίο Πῖ6 οὔἩ οἵ γ. 

4 Απά «οδορη αἶδο πνοπό πρ 
{ἔποπι (4166, οπί οἳ ἔἶο οἵίγ οἳ 

Μασαγοί] 1πίο «πάσα, ππίο {ο 

ος οἳ Τανίᾶς) πΏίον ἶ5 οα]]εᾶ 
Ῥθίμ]σβοπι, (ρ6ο8τ5ο Ίθ πας οἱ ἐἶν 
Ἰοιςθ απά Ίπθασο οἱ Ώανίζ;) 

σαπΡΕξ τΕΣΤ, 

- ΔΝ / ε ο 

κατευθῦναι τοὺς πὀδας ημών εἲς 
ερλ Γ ’ ΝΑ μ 

ὁδὸν εἰρήνης. ὮἙ Τὸ δὲ παιδίον 
-”.. ; 

ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύ- 
5 : ; 

µατι καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις, 
ο : 9 / ”.  - 
ἕως ἡμέρας ἀναδείζεως αὐτοῦ 

Ν Ν 3 / 

προς τον {σραήλ"' 

6ΗΑΡ. 1. 

᾿ΕΓΕΝΛΕΤΟ δὲ ἐν ταῖς ἡμέ- 
ῥαις ἐκείναις, ἐζῆλθε δόγμα παρὰ 

Καίσαρος Αὐγούστου, ἀπογρά- 
Φεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. 
αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγέ- 

νετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρία 
ἹΚυρηνίου. καὶ ἐπορεύοντο 

/ ε ΄ ἡ [νὰ 
πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος 

4 Ανέβη 
Δ / / 

εἰς την ἰδίαν πολιν. 

δὲ καὶ ᾿Ἰωσηφ ἀπὸ τῆς ΓΓαλι- 
λαίας, ἐκ πόλεως Ναζαρέτ, εἰς 
τὴν ̓ Πουδαίαν, εἰς πόλιν Ααβὶδ, 

ἥτις καλεῖται Βηθλεὲμ, διὰ τὸ 

εἶναι αὐτὸν ἐξ οἰκου καὶ πατριᾶς 

ΒΕΥΙΡΕὉΡ ΥΕΗΡΙΟΝ.. 

{ο σα]άθ οι {9εύ Ἰπίο πο παγ 

οὗ Ῥθασθ. Απά ἴπθ ο]ά τοπ’ 80 

απᾶ "Ῥοσσπιο βίτοπο ἴπ ορἰη]{ τ5 

απά ρἩο πας 1π {πο ἀθεοτίς 0111 

Ώιο αγ ποξ Ἠ5 πιαπ{οβίαίῖοη {ο 

1δτας]. 

ΟΒΑΡ. 1. 

Αντ 16 σαπιθ {ο Ῥα55 η {μοδθ 1 
ἀαγς, ιαῦ ἴπαιο παπί οπύ 

ἄοστεο οιι Όθρας Απριςύις 
ναί αἲ ο ποτ]ά "ελοπ]ᾶ ο 
γοοἸςίοτεά. (Τ]16 τοσϊκίοτῖης 3 
εβγςῦ ἀἱοο]ς Ῥ]ασο παν "Ου ἱτ]- 
ης παβ ΦΟΥ6ΙΠΟΥ οἳ Βγτία.) 
Απᾶ αἲὶ πεπί {ο Ῥο τεσιείετεᾶ, 3 
ερ8οἩ Ἰπίο Ἠῖς οππ οἱ. Απᾶ 4 
1οξερ] αἶσο πεπί πρ {οπι αα]ῖ- 
166, ο{ οἱ ἐ1ι οἵίγ οἵ ΝαζατοίἩ, 
Πίο οπᾶθα, ἑπίο ἴπο οἵῖγ οἳ 
Ῥανῖᾶ, π]]ο] {5 ου]οᾶ Βεύμ]ο- 

Ἠοπι (Ώθοαιιςσθ Ἡθ Ίας οἳ ιο 
ποιβο απᾶ "[απΙγ οὗ Τατίᾶ). 

Το Ἡ΄ ««Ῥεοσπιο οἰτοισ 1”. ἐκραταιοῦτο. 

οσα ἵς οὈκο]οίθ. 
Τμοπι., Απαοἃς, Μ. 

5 Τα οοηΓοτπγ ση] ἐῑιο ἄπθεῖς Ῥαποίπαίίοπ, α οο]οι ἶ5 Ῥίασεά 

αἴῑοι “ αρἰτῖ””. (πνεύματε'). 

Ρ 6 με”. Το Ῥγοποιη 5 ἱηβεγίς, α5 ής οἶαπορ ἶ5 βοραχαίοᾶ 
Άοπη ιο Ῥγθοσᾶῖησ οπΠ9 Ὦγ α οοἶοῃ. 6 ]αδῦ ποῖς. 

4 οἳ Ἠΐ5 ππαπ[ρείαίοα ς”'. ἀναδείξεως.  Ἠῖς εεπῖης”. 16 

οὐβο]είο. 9ο Ῥομπ, Απσαἃς, Μ. 18 16 εἰου]ᾶ Ὦ9 ἄθεπιοά Ῥτορες 

Το 6ΠΙΡΙΟ7 «Αποϊο-βαχον ἴθυπις, Ψθ ση τοπάςυ {πθ τγογᾶς, « ν]θι 

Ἠθ πας εΏοπη.”. ΤΗἱ8 ἵ5 αἆ δεηδΗΠε, ἔοασ]ι ποῦ αά υεγύωο. 

. «κπου]ά Ῥο τεςἰεετοᾶ ;”. ἀπογράφεσθαι. 

Όμαιρε, Οωπ1ρ.. Ἠοῦ. (όν υετόο) 1“ Τα Ν. Τεςί, ἰο υγ ζε οῇ ἵπ α 
τθρςύου, {ο {9ογίδε, επγο].. Θοπις ]αΐες ἱταπε]αίους Ἠανο τισεᾷ λα 

Ῥήταςο “ ειου]ά ο οπχο]]θᾶ.”. Τε τετ “ἔο τερῖςίου ” 15, Ἱούπθναυ, 

11 Πιογθ πδαο] οπθ αὖ ῥγθββπέ {ος εχρτθβείπο {16 {λουα]Ἡ{, ποτε 

Ἠδίς αγθ πηαᾶθ οἳ, ἔἶλοθρ πΏο ατθ εαο]εοῦ {ο ἑαχαζοη απᾶ ολους 

ραὈ]ίο οἼαχσοβ. Τό {5 υππβοθεξαιγ {ο εχαπιίπθ ἴἨθ τατῖοας ἔπεο- 

Ἡθε απᾶ τοπάριίησς νηήοὮ Ίανο Όθεη αἀορίθά {ο πιερ {μα 
εαρροκεᾶ οἩτοπο]οβίσα] ἀῑεβοα]έγ, ρτεξεπἰεᾶ Ὦγ α οο]]αίον οἳ ἐγής 

Ῥαξξασο (η ἆοδερηις) Απη. 18 21.1, 10.18 : 3.1. Τ16 ἐαεῖς 

Ὀθ]οπβ8 {ο σοπηπιεπίαίοϊα. Όοο Ἠοῦ., ες. (Κυρήνιος.) 

δα τορίσέοσίηρ ”. ἀπογραφὴ. Ῥοῦ. (1μ5.), Μοχίοι, Μ. εε 
Ἰπ6ύ ποίο. 

5 «βτος” πρώτη. Τπϊδ ποχᾶ 18 αςεᾶ αὐνεγδίαϊ]ι /; Ῥαὐαπαπη, 

128. 6, απᾶ Τγο]ίορ, Ρ. 46 (ο8β, 15). 8ο δοἄτ 8: ἤ, πρῶτος, 

ἨΝοτίου, Μ.,[ 

απᾶά 90 14. Ἱ Τίπι, 2:18. πο τοπάετίης πΠοη που]ά ἔγοαῦ 

πρώτη 8 ππ αἡ]θοίγο απαλέγίης ἀφογραφὴ, ἵ6 ορρο5εᾶ {ο 1ο 
Ιάΐοπι οἱ Εις ἄνθοῖς. Π]ς Βνςδί τορἰκίθηίπσ πγοπ]ά τειπῖτθ αὕτη ἡ 

ἀπογραφὴ ἡ πρώτη, Οἱ αὕτη ἡ πρώτη ἀπογραφὴ. «τεεη 

αναπι., ϱ.181. Ττοἱίορε, -Απα]θοία (πι ἴοο). Τε Ἐ, Ύ. ρτορετ]γ 

ἀεαίς πρώτη α5 απ αἀνειο. ΄ 866 Βερίπααίηί, 1 Βαπι, 14:14. 

Ῥαη. 8:91. ὅοοΙ 9:20. 76ο. 14:10. Ἐθν. 4 :1. 

1. ὁ ἆ α«Ροοῖς Ῥίασς:”. ἐγένετο. Ῥόπη, ΟαπιρΏο]. Ἠοῦ. (π υεγδο), 
«ο ἑαίρ ρίας" Α5 απ. αιἴοτπαβίνο τοπᾷρτίησ, “ {οοῖς οδοί” 

Τγηᾶα]θ, “γης Πτεί εχεοπ{οᾶ.”' 

5 κ Ομήηας  Τηο Τμαία ουίπορταραψ ἶ5 αἄορίεᾶ ταίλεν {μαι 

ἄϊο τεεῖς, ας αρρτορε/αἴο [ος α Ἱμαβία ηαπιθ, - Νοτίου, Μ., ἨοΡ. 

Ο 81615, α5 Οαπιρ., Ῥθπη, « Ωαἰτίπῖας,” 

{ «ραςἩ:” ἕκαστος. ἸἈΝοτοι, Βοασ]οξέ, Ῥοπᾶ, ΤΠε]. “Ἐασῖι 
οπθ)” αεοᾷ Ὦγ 5οππθ ἐγαπε]αίοις, το Ἀίτες εἷς ἔκαστὸος. Ἡρῃ. 4 : 16, 
Ασος 20 1 81. Ἐοῦ. (ἔκαυτος:) 

Εξ αἡπῃίο” εἶς, μου 6 πο πθοθεεῖἰγ [ος ἀερασίηρ {γοα {6 

ταβῖσα] 6θηξθ οἳ ὑλῖς ποτᾶ, ππ]οἩ ἶ5 ῥτορει]γ πςεᾶ η γ. ὃ, εἷς τὴν 
ἰδίαν πὸλ », “πο Ἠΐ6 οπΏ οἵίψ,᾽ ανά ἐής Υοσςθ, εἰς τὴν Ἴουδαέ- 

αν, "Ίπίο {αάθα.” 

Χα ΩτΙΙγ 1” πατριᾶε Απσας, Τηοἱναί], Μ. Ῥοῦ. (Τχ., ὧι 

υσγῦο), μα αγ,” Που. ΠπβΟῥο, 45 Όλα αμα] γῖεῖοι οἱ α Ψαπίδϊ 
Μή06, φυλή, τ αν πο] π]γ οοπιρτολοπᾶσά βθτογα] Ποιβολο]άς, 

οἶκοι" Ἠευ. Ν. Τεςί., ἹππἝροα πα παςς τα]ς., Μουί, 



αν αμ 

ΤΗΕ ἄ08ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΊΝά ΤΟ ΙΌΚΒ. -0ΒΑΡ. Π. 11 

ΚΙΝα 5ΑΜΕΘ) ΤΕΒΡΙΟΝ. 

'ὅ Το ο ἑαποά πι Ματ Πς 
εβροαραᾶ πῖέο, Ῥοΐαρ δ1θαί ν]ῶν 
ομ]4, 

6 Απᾶ 6ο ἰέ πας, Πιαί, π]ή]α 
8167 πογο 1Ἠθυθ, ἴιο ἀαγςδ. ποτθ 
αοοοπιρΗςΏθά ἔμαέ οἩο ελοπ]ά Ῥα 
ἀο]ϊτευοᾶ. 

Ἰ Απᾶ 5Ἡθ Ῥτοπσ]ό {οτί Ίος 
Πτεί-Ῥοτη. 6οπ, -απά ὙΨταρρθᾶ Ίήπι 
ἵπ απαβά]πο-ο]οίμος, 

Πτι 1π α Ἰη8πσογ: Ὀθρααςθ {πατθ 
1γα8 ΠΟ Τοοπῃ {οὐ {μθπι ἵη ἐπο ἵπῃ. 

6 Απᾶ. ἄιθτο που 1π {16 5αΠιθ 

οουπίσγ βἹορ]οτάς αὈϊάίπσ ἵπ ἴ]πθ 
«Π8ἱ8, Κεερῖπς παίοὶ ουου ἐλοίτ 
Βου] ὮΥ πἰσ]ιέ. 

9 Απά 1ο, ιο απροἱ οἱ {6 Τιογᾶ 
οᾶπιθ προπ ἴλοπι, απᾶ {19 οϱ1οΥγ ος 
ὕνθ Τιονά εἶιοπθ τουπᾶ αροπύ έλθπι ; 
απᾶ {π6γ πθγο 5ογθ αἰγα]ᾶ, 

10 Απά {ιο απςο΄ φαῖᾷ ΄ ππίο 
ἴἍαπι, Ἔθας ποῦ;: {ου Ῥομο]ίᾶ, Τ 
Ῥηϊπς γοι ᾳοοᾶ ἐἰᾶῖπσς οὗ ριθαῦ 
195, πΏϊοϊ θἨα]] το {ο αἰ ρδορ]θ. 

Δαβὶδ. 

απᾶ Ἰατά |. 

αβΡΕΕ ΤΕΣΤ. 

ὅ ἀπογράψασθαι σὺν 
Μαριὰμ τῇ, μεμνηστευμένῃ αὑτῷ 

γυναϊκὶ, οὔσῃ. ἐγκύφ. δἘγέ- 
νετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ, 

ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν 
αὐτήν: καὶ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐ- 
τῆς τὸν πρωτότοκον,. καὶ ἐσπαρ- 
γάνωσεν. αὐτὸν, καὶ ἀνέκλινεν 
αὐτὸν ἐν τῇ φάτνῃ: διότι οὐκ ἦν 
αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύµατι. 

ὃ Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ 
χώρᾳ τῇ αὐτῇ, ἀγραυλοῦντες καὶ 
φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς 
ἐπὶ τὴν ποίµνην αὐτῶν. ο. κα 
ἰδοὺ, ἄγγελος «Κυρίου ἐπέστη 
αὐτοῖς, καὶ δόξα Κυρίου περιέ- 

1λαμψεν αὐτούς" καὶ ἐφοβήθησαν 
φόβον µέγαν. ᾖὮ καὶ εἶπεν αὐ- 
τοῖς ὁ ἄγγελος, ΛΠὴ φοβεῖσθε' 
ἰδοὺ γὰρ, εὐαγγελίζομαι ὑμῖν 
χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ 

ΒΕΥΙΡΕΡ ΤΕΒΡΙΟΝ. 

ο ο τορϊθἰατοᾶ π]ι Ματ 

15 Ρρείτοβιθά πε, "Ὀοῖπρ 

πἩἩ ο]. Απά 16 ο.πιθ Το 

ρ885, πιή]ο {16γ΄πετο {λθτθ, 

ὧθ ἄαγς ου Ίου ἀε]ίγαυν ποτο 

αοοοπιρ]δηοά. Απά εἶο ὈτοπσΏί 

{οτι που Πτδί-ροιη 8ο0Π, απᾶ 

πογγο{ηθοα Ἠϊπα, απᾶ ]α1ά Ἠΐπι 1η 

"1ο ΠΙΔΏΡΘΥ; Ὀθυβαςο {Πθγο παβ 

πο Τουπι {ου ἴθπι ἵπ πο ἵπη. 
Απᾶ Ίηθτθ Ἴπθτο οπἩερ]ογᾶς ἶπ 

{πο εαπιθ οοπηγ, αρ]άίπς 1π 

ἔπο Πε]ά5, Ἱεερίηρ παϊοι οτε 

{παῖν Ποοῖς Ὦγ πὶσΏ{. Απᾶ; »Ώ6- 

Πο]ᾶ, ααπ ϱπςθε]. οἱ ἰμο Τιοτᾶ 
ταοοᾷ Ὦγ {λεπι, απᾶ {16 σ]οιγ 
οἳ {πο Τωονᾶ Ώοπο τοππᾶ {ωοπι, 

απᾶ {1ογ {θατεᾶ ρτεαίγ. Απά 
Πιο απσο] ϱαῖᾶ {ο έλοπι, Έθας 
ποῦ, {ου Ὀσθ]ο]ά, Ι ἹῬτίης τΤοα 
ροοᾶ «π6γη5 οἱ ρτθαῖ 197, πΠΏϊο 

19 

Έτακπιας, Ῥεσα, “ ωαία!”. ᾱα. Ἐν. 5. Επ, Ώο δαογ, “ ἆθ ἷα 

{απαῇ]ο.. ῶρου., Θραυ., “ Ταπα «Ἡ Τί. « οα]οῖῖα, 3“ Τάπ6αρρ’ 

1 αὖ Ἰθαςί οὐφοίεσορηί, Ίπεαὶ ἀεποσηάσπῦ ” ρνίηρ ἴαίκει 148 
Ῥ]αοθ. 

! «το Ῥο τεαϊςίετεᾶ.”. 68 γ. 1, ποίθ, 

ὁ «Ῥοϊτοιθά ;” µεμνηστευμένῃ. Ἴλοτο ἷ απ οὈτίοις χθίθυ- 
0π06 {ο π]ηαί πο Ἐππηρο]ϊσύ τοῖς ἴπ οἳι, 1: 27, πΏιο ἐς 

Ῥατέἱοῖρίε ο6σαχ ἵη 1]θ 84πΠιθ ἴθηςσο, Έ[θπορ {16 θηιἠγα]οπέ πνοτᾶ 
βλου]ά Ῥε εππρ]ογθᾶ ἵπ οί] ἠπβίαποσβ. 

Ε ΑΌείηρ πῖ ομ]ά ;” οὔσῃ ἐγκύφ. ὙΓεξίεγ, Ἐοῦ. (ὄν υεγῦο.) 
1 Ίαγο αζορίοᾶ α Πίογα] τεπᾶρνῖωρ Ἠετθ, Βουεγα] ]αΐο ἑταπε]αξους 
Ῥανθ, “ π]ιο γαό ση] ο]]ᾶ.” Ἐγ ἀτορρίης « οτθαί,” πε Ριθββενθ 

ἴια ρηγαεεο]οσγ οἳ {1ο Ἡ. Ὁ. πι {116 Ἰθοςί οἨαπρθ, 

1 [ο ον ἄθ]ίταιγ :”. τοῦ τεκεῖν αὐτήν. Τλϊ6 ἱπβηϊθῖγο Ίαβ 
Ώιο Ίουοο οἱ α ποπη, Οπά π] τοῦ Ἰπᾶϊδαίος οὗλεα. Ἐὔλπου, 

2508. 2, Ὦ. ᾿Αοοοτάΐης {ο ους Ιάΐοπι, “' {ον ἵρ ἀςοὰ ταίμεν {παπ 

κο» Ἐναρ., « οοπιρ]θξῖ θαπύ ἀῑος ρατίθαᾶϊ :”. στα, «« οχρ]ετοπύατ 

ἀἷθς πά Ῥαπίοπᾶαπι ;”. Ομαία]., “ θχλοίο αᾱ Ῥαπϊοπᾶππι {ρπιρογθ.” 

. ερπαίμοᾶ :”. ἐσπαργάνωσεν. Ὑγοςῖογ, Τ]λοπι., Ῥἱοἱάησοη, 

Οαπιρθοῖ!, βοωήοίή, Κεμᾶ., Νοτίου, Ἐοῦ. (Τ1χ.) “Το Βπαδᾶ[ς,” 
35 Τη (Ε, Ὑ.) Ἐσεῖς, 16 : ᾱ, ος “νο Ὑταρ ἵη παᾶάΠπα-ο]οῖιθς (α8 
Ἠ6:6), ατο ἔθυπις πο Ίοησεν ἵη 11δθ. 

δή νο παησοςγ; τῇ φάτνη. Τμ ατἰο]ο αἶιοπ]ά ποὺ ὃς 
ἠνορροᾶ, ο: τῇ φάτνῃ 5ίαπᾶς οοπσεσἰοᾷ πει σῷ καταλύματε, 
«νο πει» Τ]ο ατίῖο]α 15 τεἰαϊπεᾶ Ὁγ Ώμαχρε, ὙΓαἷαῖ, Θοα]αίῇ, 

Οαπιρθο!] (η γ. 12). ο ΤΓεβίο, “ἀῑο Ερρθ;” Ἐεῖρ., «ἄο 

Κπῤρρο:”. ΑΒ, Βτ. “]α οτᾶση ;” 106Υ., “ οἱ ρεδέῦτε;'' Βμαμ., “ 6ἱ 

Ῥοτία].”. Ἐερ. Ν. Τεεί., ΟΠ. Α5 απ αἱθοεπαίάνο τεπᾶρτίης, 

νο εἰαρ]θ.” 

ο ἁ ϱμθρ]οτᾶς.”. ΤΠῖς Ιουβῖῖοη Ίας Ὄθεη ᾳἶτε {ο {18 ποπη, 8 
Ώιοτὸ {η αοοοτάαποθ σι οας ππια] ατταπροπιθηῦ οἳ Ἰνογᾶς, έλατα 

Ειαῖ οἳ εις Ἐ,, Ὑ. Τ16 εοαίσποο ἵ5 ας πιοτο θαςῖ]σ οηπησϊαϊοᾶ, 

Ρ « Ῥομο]ά ;”΄ ἠδοὺ. Θεθ οἩ. 1 : 44, ποῖθ. 

α 64η 4πΠςοὶ;”. ἄγγελο. Νο ἀεβηῖίο ατ[ῖο]θ ἵ6 ἀθπιαπᾶθᾶ 
πανο Ὦν ἴμεα ἰαχί. 8ο Νοτίου, Καπᾶ., Τμοπι., Ὠίοζ.,, Όματρο, 

Ῥεμῃ, Απσις, ἸΓαἰκεί, Βσατ]είί, Οαπιρ., Μ. ο ἸΜοΐίο, “ οἷα 

Έηρε] ;”. Ἐε]ς., “68π Ἐησοι:”. 5. Ἐν. απ. 4Ώσο ;’' Όραμ., “ ππ 
αησο];. Τοθίαη, “πῃπ πθηδαρθτο:”” Ὠϊοᾶααά απά ΤίαΠαπ, “ππ 

4ησο]ο.” 

Σα α{οοᾷ ὮΥ (ματι; ἐπέστη αὐτοτο. ΜΜ. Τε]. ο Ῥοῦ. (ὅν 
υογῦθ), {ο δἰαπᾶ αροπ, ὃψ, πεατ" Όμπηρ., Τποπι., Τγηᾶαῖς, απᾶ 

Οπαµπιθς, « εἰοοᾷ Ἠατά Ὦγ πει ας, « οἰομ ἠυσία Πίος; ” 

Ένας, « αθας 11913. Μοπί., “ αάκα αν οἳςι Βομοῦί, '' αἀἁξεαυ 

Π6:” Ἑτοίεομ. (νι ἴοσο, ἐφέστημι), “Ιοᾳπΐίας ἆςθ 15, απἱ εαοΙθὸ 

αἀξίαπέ ποβί;”. Ῥε]ς., “ πἰοιᾶ Ρῇ παας ;” Ὠαπ., “ εἰοᾶ {ου ἀθα” 

πἩϱ νοπᾶρνῖης οἳ {1νθ Ἡ), Ὑ. πας {αίκοα Ἴνοπι πο (ἄθπετα, α5 ἐναῦ 

πας ἔτοπι Ῥοσα) « βαρευνεπίο {ροῖς.”. 19 Ἠοῦ. 1. Σα, οοἰποϊάρα 

πἩΒ ιο αΏογο τοπᾶείπᾳ, Ώ/1ρ9 332 ἔἜνιευ /α, 

Ὅ ρῃοπο τοππᾶ :” περιέλαμφε». -«Ἔρυπά ανοαβ δα ν ἐπα[ο]ο- 2 
ϱΥ πληἰοξ ϱ]ου]ά Ῥο τε]οοίθά ἵπ αἲἱ 8565. 

ε ά4φοπε”. Τη ἶἵ βαρεμζαἰοᾶ Βου ἴια απἠ(ιαίεά ἔστηι 

« Αάΐπσς.” 



κκ. Μα. ο ο εν οπτ ση ο ο  ἳ πο 91ο ο /σς ο 

ννι ο ἄν. «ο σερβ. Φνέ, ιωβ-ι σα 139) αυ θε ουν αν ὔβικν 

ον. ολ. ΑΗ τοι 2ν Χαν. 2) ο λιον 
ον ένο ο γένν 

ΤΗΕ ἄΟΡΦΡΗΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝα το ΠΟΚΕ.- ΟΠΑΡ. ΤΠ. 

ΤΙΝα ζΑΜΕΡΒ) ΥΡΕΡΙΟΝ. 

11 Έοιν απίο γοα ἶ6 Ῥοτα ἐς 
ἄαγ, ἵπ νο οἳγ οἳ Ὠανίᾶ, α. θα- 
τίοις, σλ]σ] 15 ΟἨτὶδίέ ἐῑιο Τιοτᾶ. 

12 Αά {6 ελα] δε ο 5ἶση ππ{ο 
Σοα; 6 αἶνα]] πα {ιο ραρο πταρ- 
ροᾷ 1η οπαᾶᾖΙπς-οἰοίλθς, 1γίπο {πι 
Ἀ ΙΙ8ΏΘΟΓ, ι 

15 Απᾶ ααάᾶσεπΙψ πει ταδ 
σιζᾗ {6 απσα] α πιπ]αίαάς οὗ ἔιο 
Ώθαναπ]γ οςί Ῥταϊθίπς (ἀοᾶ, απᾶ 
βαγίης, 

14 1οῦγ ἰο αοά {π {ιο Πρ]ιθαί, 
απᾶ ον θατίι Ῥ6αοθ, ϱοοά τσ] 
ἰοπανᾷ 1πθη. 

15 Απᾶ 16 σα1ηθ {ο ρα55, 45 Ί]θ 
8πΏσε]5 Ὢοτο δὀπθ απαγ {γοπι 
Έμθπι Ἰπῦο ἩθανοἨ, {16 εἱαρ]οτᾶς 
βαϊῖᾶ οπο ἰο αποίἩθγ, Γιοῦ τς που 
6ο τοῦ ππίο Ῥοήμ]είαπι, απά 56ο 
Οῖς ἠίπο το] 16 ο0Π1θ {ο ρα55, 

αξΕΏς ΤΕΣΤ. 
Ἀ ας 11 ο 4 ς ο αα 

τῷ λαῷ' | ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σή 
. ο 5 

µερον σώὠτηρ, ὃς ἐστι Ἄριστος 
Γζύριος, ἐν πὀλει «4αβίδ. 13 καὶ 
ορ -- - β ε / ' τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον' εὑρήσετε 
βρέφος ἐσπαργανωμένον, κείμὲ- 
νον ἐν τῇ, φάτνη. 19 Καὶ ἐξ- 

αἴφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλφ 
- ”-. 3 

πλήθος στρατιᾶς οὐρανίου, αἰ- 
/ ... Ν ει 

νούντων τὸν Θεὸν, καὶ λέγοντων, 
ν / ς . 

1) Λόξα ἐν ὑψίστοι. Θεῷ, καὶ 
ἐπὶ γῆς εἱρήνη: ἐν ἀνθρώποις 
εὐδοκία. 3 Ἰαὶ ἐγένετο, ὡς 
ἀπῆλθον ἀπ' αὐτῶν εἰς τὸν οὐρα- 

Ν ο ε 

νὸν οἱ ἄγγελοι, καὶ οἱ ἄνθρωποι 
. / . Ν 3 / 

οἱ ποιμένες εἴπον προς ἀλλήλουο» 
ιέλθωμεν δὴ ἐ ἕως ηθλεὲμ, καὶ 
ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγο- 

ΒΕΕΥΙΘΕΡ τΕΕΒΘΙΟΙ. 

ψῖἩ ϱο {ο αἲ] "16 ρεορίθ.. Έου 11 
ὕιοτο 6 Όουπ {ο οι 5 ἄαγ, 

}] 1η έλε οἳψ οὗ Ῥαν1, ο ΦανΙοιΣ, 
νο 15 Οιγ]βί, ιο Ποτά. Απά 

Ενῖς "οῇ ὄᾳε "ο βἶσῃ ἴο τοι; 
Υο9 πΙ]] Ππᾶ χα Ῥαῦρο σαπαἰλοᾶ, 

Ιίπο ἵπ 7 ΠΗΒΏΦΘΓ. «Απᾶ δπᾶ- 

ἆθη]γ ἐἶονο Ίγας Ἠ](]ι ιο αηΏσο] 
ο. πι] Η (πάς οἳ νο Ἱθαγοπ]γ 
Ἰοςῦ, ργαἰκίπο ο, απᾶ εαγίπ, 
61ος {ο ἄοᾶ Ἰπ ἐπ Ἠϊσ]ιοδί, 14 

απᾷ οἩ οατί]ι Ῥεασο;" βοοᾶ ψΙ]] 
ἑοπατᾶς πποπ. «Απά Τδ οᾶτηθ Το 
ῥᾷ55, 'π]οα 16 Ἀποθὶς ομαά 
50π6 Ώοπι {Ποπ 1Πίο Ἰθάνοη, 
ἀῇμθ 1ηςη, {πο θμορηεγά5, δαῖά 

{ο οπ6 αποίματ, εί π5 που σο 
ονοπ {ο Βοίμίθμθηι, απᾶ 566 
Ππῖς λίπος, πο] Γα 1 60119 {ο 

54 ῴθ Ροορίο;” τῷ Λαῷ. . Απβα8, Ιζομᾶ., Το πα], Τγπᾶα]ς, 

(ἄθπονα, Ἰλοίπια, ΤΠοπ,, Ἔρηη, Βμαυρε, Οαπιρ, Νοτίου, “ ιε 

π]οῖς Ρεορίθ.. Οοπιρατο νῦδ, 89. «Α5 απ αἱέοτπαέίνο τοπᾶςυ- 
Ίπα, “Πιό π]ο]ο ρεορῖε. Ῥο ἄτεσα, αν. Ν. Τεεί, ρ. 195. 

. ο υὴ] δε. Ὁματρε, Βοαχ]οῦί, Ῥδιπ. 

αμ οσα” τὸ σηµεῖον. Ποπιδου, Μ., Ἐ οπᾶ., Τιιειπα]]. 

Ῥο Ἰγοία, “ ἆπς Ζοΐομει ;”. Βεῖς., «εί ἔδεκοι;”. 6. Ἐτ., «]α 

ππαγηπο;”. Θ, Ἐτ., “1ο εἶσηο,". ρου. απά Ώρα. ἷ εεβα! ;” 

Ῥιοβσ{ί, “  βερπο : Τίς], 1] βοσηα]ο.”. Ἠοῦ. Ν. Ταεί., πνἰπ. 

Τη θ. 9ο οἱ {πο ἀθβηϊίο αγἰίο]α Ίσσα, ιο δις Ἰοηιιοπάί οἳ Έλα 

θες απά Ἐπο]ἰε]ι ἶ5 {θ απο. 

χα Όαρε;”. βρέφος. ΤἩοπι ακοξ, μαρθ, Ῥθπη, Αησας, 

Μ., ΟαπιρΏοῇ. Βσαν]οῦί απά ζζοπάτίοῖς, “απ Ἱπβηῦ ;”. ο Ἰγείία, 

μοἵπ Ἐἰπᾶ ;” 8. Ει, ὅ πα ραέ ομ[ααί ;” Τ060., « ππα, ορίααγα τ 

Τί4]., «πα [αποϊυ]μποι”. Οοπιραγο τὸ βοέφος, ν. 16. 

Σα απαίμεᾶ ;”. ἐσπαργανωμένον. ἹἈΝοιίου, Τ]οπι,, Βοηχ]θίέ, 

Ἐαιπᾶ,, Μ., Ῥοῦ. (οπαργανόω.) Τ19 Ῥαχαρηναςῆο χοπᾶοτίης οἳ 
ΐπο Ἑ, Ὑ, οπἱαϊπαίεᾶ ἵπ λμαί οἳ Ἑνακπιης, “ [πο ἱηπνοἰαέαπη,” 
Θεο ν. ἤ, ποίθ. 

πα παηααι” Ἔμο ατῄῖο]ο τῇ Ῥείοιο φάτνῃ ἵ6 οπποε]οᾷ Ὦγ 
Ἐπάρρ, Τ16/16, ΤάσΠ., ΤέοΙ,, Θο]οῦί, Θοἱοίσ. (ίοῦαομ Ῥίασθε 
16 τα Όλο ππατρίη, Βομοῦί αγς: “Αγίΐο, τῇ, απὶ ναὶσο απίο φάτνῃ 

αὐδίτατ (ες ν. τϱ) ἀθ]ονίπις ὅαπι (9ἱΘ8ῦ, α]κρας ααοοπίαϊθ 
πια]ίογασι οοᾶά, (ἆθοσπι ππο.).” 

5 Α. βοπιίσο]ο 15 Ῥ]ηοβᾶ αἴϊον « Ῥοπσθ,” ἵη οοπ/ουπήίγ πι ἔε 

οοἶοη οἳ ὧο θες (εἱρήνη"). "ποιορο (Απα]εοία) τοπιαι]κς, 

“ Τγαἲ 16 {1. 6, ιο ν6υθ) οοπείςίς οἳ ἐπνο (οἶααςος) ομἱγ 15 ογ]ᾶδρέ 
το ἀρπιοπείταίίου {5οΠ1 1119 αρροβίἑίοι οἱ ἐν ὀψέστοις απᾶ Θεῷ Ίπ 
1Ἴθ οἩς, {ο ἐπὶ γῆς πᾶ ἀνθρώποις ἵπ ἴλθ ο{μρ.”. Τ]χ αΏοτο 

Ῥυποπαδίοη. ἵδ ὑμαί ο ἸλΓορ]ογ απᾶ Ἰζομᾶ, ΆΤ]οπι., «ο θαγί]ι 

Ῥεασς! ᾳοοᾶ αν], εἶο.; 8, Ἠν., « ραῖσ! ἄπης Ίσα Ἡοπηπιος,” οίοι; 

δει. “6η Ίπ ἤθγτα ραπ; θηίτθ 105 Ἱοπιρτος,” θἱο.: Πα], « βα]]α 

ἴθυτα, ρασθ{ γα σἩ ἠοπήπῇ,” οἵοι; Ώδ8Η,, “ Ἐτεὰ ραα ο οτᾷςα{ ος 1 

Μεηπόεικοπ6,”; αἷς, 

Ρα ν]εῃ |” ὧς. Μ., Νοχίοη, Θοατ]εί, Οαπιροεῇ, Ἐοῦ. (η 
οεγζο.) 

9 «]αά σοηο;” ἀπῇλθον. Τ]ο αακ{]ίαυγ “ἴο Ὀ,) πι ἠπίταπεϊ- 
ἄνο τετὺς, ἱπγοῖγες α τἰο]αίίοι οἳ οοττεοί σταπηπηαΒσρ] Ἀξασθ. 1ὲ 

ἵδ α Ἐγεμοῖ]ι 1άΐοπι πνλίοῖι τας απιρ]ογοᾶ ὮΥ 5οπιθ πέους οἳ {ης 

θενοη{εεη{ὰ οἙπΥ, Ὀπε πο ἵ5 που ἱπδί]γ το]οσίαά Ὦγ αἱ 

οουγθοῦ ία, Όεο ουσίαν, Τηΐτος., ϱ. ]ν. η τοπᾶρύίπο ἴ]μθ 

που]ςὲ ραιί. Ὦγ α Ππῖίο γοτο 1π Όλο Ῥ]αρο[οοί, ὉΥ νε πο] Ἱκποῖνῃ 

Ῥηϊποϊρ]ς, ἐπαί ἵπ πανναίον ἴπο ρ]αροτίθοὺ {6 οὔεεα οἃ αρρτορτία{θ 

Έοτπι, παγτα[τυς ἵ6 πᾶορίεᾶ, «Α5 οη αἱίογπαίίτο τεπᾶρνίης, “Πανίης 

8οηο αππαγ.” 

ἆ  ᾖῃς πιεη, ἔιο εΠπορ]ειᾶς :”. οἱ ἄνθρωποι οἱ ποιμένες. Τβε]. 
Οοπεποίῖοης, αἰπη]αν {ο ίβ, 1η ἐοῖτ ϱομοναὶ {οαίατες, αἲθ οὐπ]- 

ΤοηὮ 6Υ6η η ο]αβεῖο ας τγε]] ας ἵπ Ἠουταίϊςε]ο ἀπ οθῖς, Τη εασ] οιδος 

ἄνθρωπος ἵδ θσατᾶεᾶ 48. ϱ]εοπακίῖο, ΟΥ, ο 8ρ6ΕΙΚ 11οΓ6 6Ο0Υ/ΘΟΙΙΥ, 

ἵὃ οὐη. ποῦ Ὀς γοἰαίποᾶ {π ἐταπε]αίίοη. Τ]6 9ο οὗ {πα αγίίσ]ο ἵη 

ως Ῥτοδεπί σ5θο, νηΙέΠ εαεῖ ποωπ, 5Ἡουνς ἐ]λαί λενε ἶ6 το ρἱσοπασαι, 

Ῥαΐ, α5 Ῥ]οοπιέ, τοπιατῖςς, “6 Ἰαίοι ἴευπι {5 ἵη αρροβίείοι πι, 

οπᾶ οκεσθίῖσα] οἱ, ιο {ούπιον, ᾳ. ἆ. !ἐ1θ πιεη, ἵ. 6. ἴ]ο 5Ώαρ]ενᾶν 

(6ροκει οἱ αἲ ν. ϐ) εαίᾶ ἐο ες] οἴμοι”. Βασῖ {5 {ια νίειν οἳ 
1 νο]ορο (Απα]εοία). Καπ] δαὖ5: “Ῥογοίης ἂε Ἠουναίσπι 

Ν, Ἡ., ρ. 982, τεοίθ πιοπαϊδ, Ίά1σ45 ον βοΏρείὃ οἱ ἄ,ὂρωποι 
ποιμένερ 5ᾷ οἱ ἄνθρωποι οὗ ποιμένες, Ἱ. 9. λοηῦιος Ἱ. εὐνὲ 1, 

Φαδίογο Φοἱ]οο, ΠαδίοΤο ἴπφιαπι; (3ο αἀάλίαπιοπίο αοσιγαδίπς 

ἀαβηϊίαν ποπιση ἄνθρωποι. Ἀϊπ]θν {8γς Ίουυς ταις. 92 : 08 

10γαν ποπηυΠἡ παπο, Ιοοπίίοποπα πωπ ἱπθειΙσεπίευ, οπιϊξεθταηό 

ΥΟΟΘΠΙ οὗ ἄνθρωποι.” 

5 4ΐο οηο αποίμες;” ποὸς ἀλλήλους. Ἰοτίοῦ, Μ., μεϊτηα], 

Έμοπι. «Αοοοτάίπς {ο Ῥνοβεηῦ αδασθ, “ οΠθ αποἴ]ιογ,” ος “ οι 

οὔμευ,” 16 {11ο αρρτοριίαίθ τοπᾶριῖπς οἱ Ες πγοτά 1η 8] 643868. 



ΤΗΕ α0ΞΡΗΗ ΑΟοοΏΡΙνα το ΤὉὌΚΕ. ΟΗΑΡ. 1. 

α΄ { ηή .”. 

ο ρα , 
Ίνα ος Ὢ πππρη 12 3] 

ώ) εμας τς 
πο πὝὌπν ο ος να ο ορ ας Εν ή” δ1, 

19 

πΙΧα ζΑΜΕΕ) ΥΠΠΕΙΟΝ. 

σ]ήσ] ιο Τιογᾷ Πα] πιαᾶο εποττ. 
πΠΏ{ο 18. 

16 Απᾶ Πι6γ οαππο πΙἩ Ἱαβίο, 

απά {οαπᾶ Ματγ απ Φοβορί, απᾶ 
Πιο ῬαΡο Ἰψίπς ἵη α Ιπάπσο5. 

11. Απᾶ π]ιοη {ογ Ἰαᾶ ϱοοπ. ἐξ, 
{ο παᾶο Ίποπα αρτοαά {πο 

βαγΊπο πΠίοἩ παξ {οἱά ἴἶεπι οο- 
οονηῖπς {μῇ9 ομ1]ά.. 

18 Απᾶ ο] νου Εναξ Ἱθατᾶ ἐὲ, 
ποπᾶειοά αὖ ἴ]οςο (μΐησς πη]ιίοῖν 
Ὕθγο {ο]ά Ίἶοπι Ὦγ {1ο οἹαρ]ιογᾶς. 

19 Βαή Ματγ Ἱερί α]] {Ίοεο 
ᾖήπσς, απά Ῥοπάσγοά έᾖοπι ἵτ Ίιο 
Ποαν. 

20 Απᾶ ἴἶνο Ἰιορ]ιογᾶς γούανποᾷ, 
β]οτί(γίπς απά Ρρναϊσίηπς (ο {ον 
)] ἴμο {μ]ηος ἴπαί ἐπογ ας Ἡθαγᾶ 
απᾶ 5661, 5 1 ππαςβ ἰο]ᾷ ππίο 
έλσπῃ. 

21 Απά Ὑ]οι οἶσμί ἄαγο τγοιο 

αοοοπαρΗε]ιαά {ου {πα οἱγοππιοϊείηρ' 
οἳ νο ο], 115 παπις πας σα]]αά 

ΦΗ90 9, νη]ο] Ίνα 5ο παπιοᾷ οἱ 
ἤιο αΏσο1 Ῥαίογθ Ίο πας οοπορἰτοᾶ |. 
1π πο πνοπιῦ. 

22 Απᾶ π]οι {ἶς ἆαγς οἳ Ίου 

ρυγϊβοαίίοι αοοογάἶπο {ο νο Ίατ 

απξεκ ΤΕΧΤ. 
Δ Νε / ᾽ / ς 

νος, ὃ ὁ Κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν. 

16 Καὶ ἦλθον σπεύσαντες, καὶ 
” ”. Ν Ν 

ἀνεῦρον τήν τε ΗἨαριὰμ καὶ τὸν 
: Ν Ν 

᾿]Ἰωσηφ, καὶ τὸ βρέφος κείµενον 
1- - / ν 1 » / Ν 

ἐν τῇ φατνῃ. ἰδόντες δε ὃδιε- 
/ ο ος) - 

γνώρισαν περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ 
/ - - 

λαληθέντος αὐτοῖς περὶ τοῦ παι- 
/ / 5 

δίου τούτου. ᾖ1δ καὶ πάντες οἱ 
/ / ο 

ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν 
Ν - 

λαληθέντων ὑπὸ τῶν “ποιμένων 
Χ / Ν 

πρὸς αὐτού.. Ὦ ἡ δὲ ἸΜαριὰμ 
/ Ν / - 

πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦ- 
/΄ 3 α / 

Τα, συμβάλλουσα ἐν τῇ Καρδίᾳ 

αὐτῆς. ᾖᾗ καὶ ἐπέστρεψαν οἱ 
/ / Ν » Αα 

ποιμένες, δοζάζοντες καὶ αἰνοῦν-. 

τες τὸν Θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκου- 
σαν καὶ εἶδον, καθὼς ἐλαλήθη 
πρὸς αὐτούς. 

3 ΚΑΤ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέ- 
ῥραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν τὸ παι- 
δίον, Καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ 

᾿Ιησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέ- 
λου πρὸ τοῦ συλληφθῆναι αὐτὸν 
ἐν τῇ κοιλία. 

3 ΚΑΙ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ 
ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν, 

ΠΕΝΙΡΕΡ ΥΡΒΡΙΟΝ. 

Ρα55, π]]ο]ι έιο Τιοτᾶ Παύ]λ πιαᾶς 

ποπη {ο τς. Απά 16γ 6απιθ 16 

πι Ἰαδίο, απἆ {ουπᾶ οι 

Μανγ απᾷᾶ ᾖοδορῇ, απά {1ο Ῥαβθ. 

Ἰψίησ Ίπ δΐ1μο πιαπσθτ. Απᾶ 1 

λαγίηρ -66ἩΏ δέ, ἴπεγ παᾶρ 

ἴποπη αρτοαᾶ Μια ἐΠπῖτπρ π]]οἩ 

Πιαᾷ Ὄθοι {ο]ᾶ Έλαπι οοΏςθΙΠ- 

πο ος ο]η]ᾶ. Απᾶ αἲἱ π]ο 18 

Ἰοατά -, ποπἆεγεᾶ αἲ Σι 

ἠησθ πε]ίο]ι πογο {ἴοιά 1θπι 

Ὦγ ο εμορμογᾶς. Επί αντ 19 

Κοαρί αἲ] ἴΊοςδο {ήπσς, 'ροπᾷθτ- 

Ἰπο ἔλοεπιο 1π Ίου Ἠοατί. Απᾶ 20 

6 περμοτάς τούπγπθᾶ, ϱ19027- 

{πο απἆ ργαϊσίης ἄοᾶ {οτ πα] 

π]ΊοὮ {6Ύ 1ο 5εεπ απά Ἠεανά 

85 Ἠέ Ἰιαά ῶθου το]ᾶ {ο επι, 

Απά ππεη οἰσπί ἄαγε ποιο 2ἱ 

αοεοπιρ]ςδμεά {ου οἰτοπηιοϊρῖπς 

ρηίπι, 15 παπηθ πας οα]]εᾶ 

ὦσβιςθ, 35ο σοα]]οά ὮΥ 11ο αησα] 

Ῥοΐουθ 16 Ίνας οοποθῖνθᾶ ἵπ {ἐ]λθ 

ποπιῬ. Απά π]ον [πο ἆασς οἱ 2 

τμοῖν ρυήΠσβοη αοοοτΊπο {ο 

5 “Ῥοίι---απᾶ ;”' τε---καὶ. ἘἨοῦ. (τέ, “Ῥοέι---απᾶι” 1 ]παυ, 

παπι, {821 (α).. Οοππρ. τε---καὶ, Τ11ς6 21: 11. -Αοας 5: 9, 10. 
Ῥοιη. 1:13. Τη α βίοησευ β6ΠεΘ {ηοςο Ῥωγίήο]ας ςοπιθίῖπιος α1θ 

τοπᾶετεᾷ « ποί οπ]η---Όμὲ αἶνο' Απ ἴλο Ῥτοπιίςο πιπάθ έο ἐῑπο 

Επερμθνᾶς πνας, {μαῦ 11οΥ εἰιοα]ά “Ππᾶ {ια Όαβο ἵπ α ήηαηαου,” 

Όλο γητ]έου ρασς, ἴμου πο οπ]η ἑοπᾶ ΦοβερΏ απᾶ Μαιγ (οἳ π]οπι 

ἵἩογ Ῥοίογο Ίκηοιν ποἰ]ίπα) δαέ αἶκο “Έιθ Ώαῦο,” Ὕ]ιοξο Ὀἱνίι αᾶ 
Ῥθοι. αἨποιισθᾶ ΡΥ {1ο αησα]. 1 ἆθεπι “« Ῥο]- -οπᾶ ” βα{βοἰοη[]σ 
οχαοῦ {ο αχρτθες {1ιθ {ποπο]τό, 

δν παησοτ:” τῇ φάτνῃ. Τ]ο απίῖοῖο ἵς Ἱπιργορθ]ψ οπι{θᾶ 
τη Ώιε Ὦ. Ὑ, Τμους ἶ6 4η οὐγίοις το[ογοηος {ο φάτνῃ, ν. 12. Τ]9 
θνῇ]ο]θ ἵς ταἰαίποὰ Ὦγ ἄοπογαῃ, Ἀονίοι, 1Ἡοπ1βοπ, Ῥοπη, Τναἷκο, 
Ῥμαιρο, Μ., Βεαν]θίέ, Οαπιρῦοί!, α. Εν, 8. Ἐν. νίκη, Βραπίς, 
Ὠοᾷαξϊ, Τα]., Βε]σ., Ταἱμο, Ὦ6 ἸΨείίέο, Ώαμ., Που. Κ. Τε5ί. 

Τμοπ1,, Ἰοείσγ, Φοαι]είζ, Μ. 

ο Ἡ Ἠιο ἠμπος τοῦ ῥήματος, Ἀπίς οὐνίοιε]γ τοῖοις {ο τὸ 
ῥῆμα, 1η ν. 18. 

} Ἠαᾷ Ὄουι ἐο]ᾷ ;” τοῦ λαληςέντος. Ἱ]ο Ρρ]αροιίοοῦ ἶς αςρᾶ 
Ὦγ Τοπα., Ῥοηι, ἸαἷκδΕ, Βοασ]οίέ, Νονίοτ, Ιζοπᾷ. 

καρι” κῶν, ΤἨρ αχβίρ]θ εἱιομ]ᾶ χιοῦ Ὦ6 τοπᾶριρᾶ γε 

 α Ἠαγίπο εοοῃ;”. ἐδόντες. 

α. 

ο {ο νο [ ... ῤ, 
το κόθῶνή ον λοο αιρ Ὁ κεἶτ, 

-ῃὺ-ῃ--- 

ἀσπιοπείγα[ῖνο, α5 11 {1ο 1, ἩὙ. Τὸ 16 Ῥορε]γ ἱταπε]αίσᾶ ὃν Μ., 

Ἐειμᾶ., Ἰεδίογ, Ῥεπῃ, Απσας, Οαπιρ. 

1 «Ῥομάθτίης ς”. συµβάλλουσα. ἩΜ., Βοαχ]οίέ. Ἴπιο ρανβοῖρία] 
εοηςἰγαοδίοη ἵ6 Ῥνεξεγνοςά Ὦγ Οαπρ., Ἰαἷκαί., Ἰοξίαγ, Β]ατρο. 

πα] ΤΠ 1 ἩπΠΘΟΘΒΡΑΥΥ {ο εργο “ ἠήπος” Ἰοχα. 

Κοαπᾶ,, Μ., Νουίοη, ΘΠαχρο. 

--α 16 Ἰαά Όθοι ἴο]ά ;”.ἐλαλήθη. Όσο Υ. 11, ποίβ. 

ο [ου οἰγοαπιοίδίης,”. τοῦ περιτεμεῖν. ἩΜ. Ἔθηα, Θματρθ, 

Ὑακαί. ΤΙ ιο ατοίο “ές”. {6 τιδοᾷ, ει οας Ἰάΐοπι που]ᾶ 
ἀαπιαπᾶ, ἰλαῦ ἴἶιο νοτρ εἰου]ά Ὦο τοπᾶειοᾶ Ὦγ α ποπη, ἔἶνης, « {ον 

8 οἰνοαπιοϊεῖοπ.”. Το 4ὗογθ οκργθβδίοη 15 οοποίδθ απά αοσοιγαἴθ, 

Φ κ Πίητ”. αὐτὸν, Ἰηθίεαᾷ Οἱ τὸ παιδίον, ἵδ ο Υθεάίης οἳ 

6ν., Βο]οῖᾳ, Τιαςῦ., Πδο., ἵπαρρ, Τηο]ο, Τ160,, Θομοίζ.  Τὲ 18 

{ουπᾶ (51ὖς Ἑ]οοιηβο]ά) ἴω αἰπιοςῦ αἲ] {πο Ὀοςί ΜΒΘ. οπᾶ θατ]γ 

νογαῖοπβ. Τ18 οοπηπΊοη 9Π6 (γδαάίπς) ἶ5 ονϊάσαϐ]γ α εογεαΐοτι. 

α «ςο σα]οά ;”. τὸ κληθὲν. Ἡγ πδίπς ο εαρρ]επιοηῦ “6ο,” 

{ἱιθ βομίθπος ἶ5 τοπᾶσναᾶ σοποῖςθ, απᾶ ἴ]να ἐοισ]ιό ἵ5 Ῥγοπσ]{ ους 

πε] οδαποςς. Ἱπ οἴιον πονάς, ἴἶι παπι οἳ ἴιο οὐ]]ά πας 5ο 

οα]]εᾶ, Ἱ, 6. Ζεβας, «Α5 απ αἰίθγπα[ίνο τοπάθείπα, “66 παπιθᾶ.” 

Τα ῖς ἱηδίαπορ, ο ἰπαηβἰαίοτο οἳ 19 

5ο 

κα μοῖν;. αὐτῶν. 



χ 

2 ΤΗΕ α08ΡΕΙ, ΑΟοοοβΡΙνα Το ΤΌΟΚΕ.--ΟΗΠΑΡ. 1τ. 

χα ΖΑΜΕΘ) ΥΡΗΒΙΟΝ. 

οἳ ῬΜο5ᾳς ποτο αοοοπιρἡβ]θᾶ, ἐπογ 
Ῥτοισ]ιό 1ήπι {ο «Ἰδαδα]επι, {ο 
Ῥτοβοπύ ἠάπι {ο ἴῑλο Ποτᾶ ; 

25 (Α9 16 ἶ6 ποτ] (εη ἵπ {πθ Ίατ 
οἳ {16 Ἱοτά, Ὥτοαυ πια]ο {λαί 
ορθπδίΏ {6 ποπ) Ώα]] Ῥο οα]]εᾶ 
πο]ψ {6 {18 Τιοτᾶ;) 

24 Απᾶ {ο οὔθυ α εαοτῖβορ 80- 
οονᾶῖπρ {ο ἐμοῦ πλὶο] ἶς εαὶᾶ {π 
ὅιο Ίαν οἱ ο Τοτᾶ, «Α ραΐτ 
οἱ ἰπτίθ-ἄοτθς, οἳ ἴπο γοππςσ 

Ῥϊσθοπά. 
25 Απᾶ ἸὈθμοίά, ἔοτο Ίνα 8 

πηαη 1η Φθγαβα]θτα, π]οςθ ηαπιθ 

ωας Ἐϊπιθοπ ; απᾶ {ἴἨθ β8πΠΘ πιαι 
10ᾳς Ἰπεῖ απᾶ ἀθτοπί, Ψαϊάπο {0Υ 
1Ώ9 οοπβοΙαΏοη οἱ Τεταθ] : απᾶ {ἐῑπο 
Ἠοίγ ἄμοξβί πας προῃ Ἠϊπι, 

26 Απά 1ν τας τοετου]εά απίο 
Πϊπι Ὁγ {1ο Ἠο]γ ἄΠοξβί, λα Ίο 
βΠοπ]ά πού 566 ἀθαί]μ, Ὀθίοιο 6 

Ἰαᾷ 56ου 116 Τιονᾶς ΟἨτῖςί, 
2Ί Απάᾶ Ίιο οὔπιθ Ὦγ ιο Ορὶνϊς 

Πίο ἴᾳπο ὕοπρίθ; απᾶ π]θι {]θ 

απΕΕΙς ΤΗΣ. 
Δ Ν / /. 3 κατὰ τὸν νόµον «Πωσέως, ἀνη- 

. / 

γαγον αὐτὸν εἰς ἹἹεροσόλυμα, 
Ν 

παραστῆσαι τῷ «Κυρίῳ, 3 ὃ καθὼς 
γέγραπται ἐν νόµῳ Κυρίου, ᾿ Ὅτι 
πᾶν ἄρσεν. διανοῖγον. µήτραν 
τή - / / 

ἅγιον τῷ. Κυρίῳ κληθήσεται" 
α - λ 

4 καὶ τοῦ δοῦναι θυσίανι’ κατὰ 
τὸ εἰρημένον' ἐν »όμφ Κυρίου, 
Ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νεοσσοὺς 
περιστερῶν. 

25 Καὶ ἰδοὺ,. ἦν ἄνθρωπος ἐν 
“Ἱερουσαλῆμ, ᾧ ὄνομα Συμεὼν; 
καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ 
εὐλαβῆς, προσδεχόµενος παρά- 

α ντ - 
Κλησιν τοῦ ᾿]σραὴλ, καὶ 1νεῦμα 
σά Φ ..) Σ / 26 

Αγιον ἦν ἐπὶ αὐτόν" καὶ ἦν 
/ 

αὐτῷ κεχρηµατισµένον ὑπὸ τοῦ 
/ ο Ν . 

Πνεύματος τοῦ Αγίου, μὴ ἰδεῖν 
΄ Α οί Ν Ν θάνατον πρὶν ἢ ἴδῃ τον Ἄριστον ανα ὁν . « 

Κυρίου. ὉἩ Καὶ ἦλθεν ἐν τῷ 
/ Χο / 

Πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν' καὶ ἐν 
» ν - - Ν Ἀ ν 

τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς : τὸ 

ΒΕΝΥΙΡΕΒΡ ΥΠΗΒΡΙΟΝ. 

ο Ίαπν ο Μοβθος πετθ αοροῖη- 
ΡΗ]ιοᾶ, ἴπαγ 'Ὁτοισαί Ἠάπι πρ 
{ο 6τπςα]απῃ, {ο Ῥγαξθπ{ Λέπε ἰο 
Ώιο 1μοτᾶ; (8 1ὲ 15 ποτ] ίθη 1η 
Ώμθ Ίαπ οἳ ἴἶθ Τιτᾷ, Ὥτοιγ 
πια]θ, ε]ας ἵρ πο Πτείροτη, 

Ελα]] Ῥο οα]εᾶ Ἰοῖ {ο ἰλε 
Τιονᾶ 1) απᾶ {ο οὔςτ α 5αο1ῇοθ: 
θορογάῖπρ. ο Ειαῦ υγῖοῖι 15 εοἷά 
Ἱη 16 Ίαψ οἱ ιο Τοτᾶ, Δ. ρα} 
οἱ ἰπγί]ο-άσοτος, οὗ ἴπο τουπα 
Ῥίσθσοπ5. Απᾶ Ἰε]οίά, έπειο 
παδ ο Τω8Τ 1π ο.θ6γπδα]οπ, Φ 1056 

η8Πιθ πας Βπιθοη» απᾶ "6 
πιαΏ ας τίσηίθοις απᾶ ἄθτοπτῦ, 

ψα]ῶτο {ο ἐλε οοπδο]α[Ίοη οἳ. 
Ίφταθ]; απᾶ {ο Ἠοιγ Βρϊτίι6 
γ/α5 οἩ Ἠϊπι. Απᾶ σ1{ μαᾶ Ώεθη 26 
τεγθαἰεά ἴο Εῖπι Ὦγ {πο Ἠοιγ 
αρϊτϊ{, Ἠιαί τς εἰιοπ]ά ποῦ 566 

ἆθαῖ], Ῥδίοτο Ὦ9 Ἠαᾶ 5εεη 11θ 

Τιογᾷ”ς«Αποϊηϊοᾶ. Απᾶ Ἡθ σαπ1θ 27 
Ὦγ ια Ερίπὲ {πίο 1ῃ6 Ίεππρίο; 
απᾶ πἼθη {16 Ῥατθπίς Ῥγοπσ]ιό 

Ῥατοπῖς Ὀτοισλέ {ἵπ ἴπο ομί]ά|παιδίον ᾿]ησοῦν, τοῦ ποιῆσαι π ἴπο ομσ]ά ἆθεας, ἵο ἆο {ον 
σσππππππσὸ 

Ἡ. Ὑ. {οΠοποᾶ 11ο Οοπιρ]αεηείαπ τεάϊης αὐτῆς. "Πής 15 πο 
πὸοᾷ τεᾶδοα {ο οπεξίοηυ {16 οοιθοίηςδθ οἳ {1ο Τεχίις Ἑεοερίας 

(Βασείοτ”). Ιαν] ποίοος αὐτῆς να: “Τρβοβο Ἠαπᾶ ἀποίο 

οτἱσίπαπι επαπῃ ἀερεῖ εαρθνδΏ[ίοπθ σγαπιτηαἰἷοί, ποβοίο ου]ας  απῖ 

ποπ Ἰπίε]Ισεραί, ᾳποπιοᾶο Ἐγαησολξία Ομτῖθίο ή ρηστοί ροςεοῦ 

Ἱπιρατίαίρπι, πεααθ 5θοάπῃ τερπίαραί, 6556 Ἰ. Ἱ. εβππιοπθπι ἂθ 

ἀπηρατίίαϊθ οχίθιπα, πο Ύ6ίΟ πιοταΠ. Τίαφπο Ἰθοίίο αὐτῶν οπιαῖ- 

Ώ0 γετα οὗ σεηπῖπα, ο55ο ν]άείαν. κ 

. «Ῥτοιρβί--προι” ἀνήγαγον. Ἴνεδιαγ, Βολο]οβε]ᾶ, Απσας, 

Τ]οπι., “ ἔσοκ---αρ;”. Ὅρακεί, - οποᾶ---αρ.’. Ῥοῦ. (η σεγῦο), 

«1ο Ἰεαά, οἳ ὑγίπρ ώρ, Ίτοπι α. Ίοψθς {ο α ]ήσ]θι Ῥίασο. Όοπι- 

ρατο Μα 4 ς 1. Τακο 4 τ δ. ΄Ὥοπι. 10 ιτ 6 Τγαῖϊα, 

α νασμίεη--Ἰήπασί” Ὁθρ ν. 42, “116 ποπὺ πρ) ἀναβάντων 

αὐτῶν. 

ανα ἳ ο Πτεί-θουμς 3 πᾶν ἄρσεν διανοῖγον αήτραν. 

Μ., επᾶ. ΄ Τ16 Πιοιαλέ οἳ νο ἠεχί ἵ5 Ῥτεξερίεά Ὦγ Επί ειρ]ε- 
πησπι. Όοπιρατο Νυω. ὃ 1121 8:11 18 15.8. Έτ. “ ᾳαθ 

πιᾶ]θ. ρτθπιῖου πό 5θγα αρροῖό εαἰπέ,” εἰο, Ἡξ 1πθ Ριναςεο]οσγ οἳ 
ιο Ἐ), Υ. ἵ5 χδἰα]πεᾶ, θα α. βαρρ]απιεπύ ππῖ] Ός πεσθεσαϊγ, τας, 

«γι πια]ς ἐμαῦ Πγδὶ ορεπεᾶ,” οἵο, (α5 Τγπᾶα]ε), οιμευνεα πα 
{α1 ἵα επαηθο. «Α5 απ αἱἰθπαήνο χεπᾶεείηα, “6γοτ7 Πχδί-ρογῃ 

Ἐμα]θ.”. 8ο Νοτίοη, ομᾶ ἴπθ πιηταίη οἱ ἐ]ο ἄρποταῃ. 

ς 
5 «ή πηρα ;”. ὁ ἄνθρωπος οὗτος. Τλποτα,, ἩοΙαΥ, Βοατ]εῦέ, 
κ. 

ια ι . κκ, η. 
Αα. 3 2. ο. , μμ... μι 
. " ω .. , το ἐν αἲ ον ὃν νζμα 4 τες ο 

9Η91Ρ6, «θηθναι. ϐ. 

Μαππ. 

τ «χρληίροις; δίκαιος. Τοπ, Ὠ]οις., ἸΓακεί, 

Ἐν. «ορ Ἡοπιηθ;”. Ώο Ὑγοίίς, “« ἀϊσεος |. } α .. 

116. πιοτθ ἃ 

εχἰηᾶεά βἰσπίβοαίου οἱ ἐπί ποτᾶ {5 ἀεεπιοά αρρτορσίαέο Ἠςγθ, | ες ι 

Τὸ αρβ]ῖθ {ο αἱ ἐ1ο ἄπίχες ηο]αᾶεᾶ ἵπ «11ο οοπηπιωπάπηρηίς απᾶ | 
οχάϊπαποθς οἱ {11 Τ,οτᾶ.” 

τοπάσγθά “τισηέεοις ” ἴπ {116 Ὦ. ν. 

νο 4 Ἰαᾷ Ὄθεα τεγεα]εᾶ :”. ᾖν- -«κεχρηµατισμένον. 

Μοχίοη, ΟΑπυρ., Ῥευπ, ζαυᾶ., Μ., ΤἍοπι, ΄ Τ1θ Ῥαρογίοοῦ ιο 

απιρ]ογεά 57 Ἔνας., Ὑα]σ., ῬΈεζα, Βολοίζ, ὙΓοκεί., 3. Ἐν., Τρ65. 

Ξα ΑΠοϊηίοα :” τὸν Χριστὸν. ὙγΊει 119 εχοθρξῖοα οξ α {ου 

68565, τνΊοτο Επίς πνοτὰ ἶ6 απατίλγοι» ἴπ ἐ1λε Ἐναπσα]ϊίς, 1ὲ ἶς ποῖ 

Ῥτορ6ς παπιο Ῥαΐ απ αρρο]αίνε. Τ αιοῖο ἴιπθ {οΠονίηπσ ποίθ 

Ἠήο΄ ἵνα ἰπεετέρά ἵπ 11ο Ἠθνίείου οἱ Ματίς ῬαρΗε]ιοᾶ 57 ιο 

Ἆπι, Βϊμ]ο Ὁπϊοα. Τη πνοτᾶ Ίεγα ποσίς 8:29) 16 εγἰάεα]ψ 
αἩ αρρο]]α[ϊνο, ]]κο ἔ]ιο Ἠεῦνεν Πρ: χάι Απου]ά, ἐμοτείοτς, νο 

ἐπαμκ]αϊεά, ποῦ Ἠγαπο[εγτεά.. Τἱΐ8 Ἰ6 Ίές πςο Ρεποτα]]γ ἴπ :ἴ]ο 

Ἐναησα]ίδί. Τη Ὠιο Ἐρίβί]ας, ΟἨ {1ο οοπίσα»γ, {6 185 ρεπετα]σ α 

Ῥτορος πΒππθ. Το εαυσήπαίο πο Ἠεῦγεν “ Μορεία ” {ον Οµεεί,” 
ἵ8 {ο Ιπίτοᾶσορ α Ιες {ηππί]ίατ τνοτᾷ, π]λουὲ αβογάίης {μα γοαᾶος 

ον Πρ ᾖοπι εἰγπιοίσσγ. Τοῦ., πε Αποζηιιᾶς” Ῥτείκομ., 

αηοΐμς αν Ὄθο.” 868 Ἐν. 2:92, ἡπνθη (0. Υ.)ν ὁ Βῖ5 Αποζηζἒά ;” 

Βορί., τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ. «Αα 10 1 88, Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ ία. 

ζαρὲτ, ὧς ἔχρισε» αὐτὸν ὁ Θεὸς Πνεύματι σφ καὶ δυνάμει 

Οοπιρατα οἳι. 1. : 6, Ἡλιθτο Εὶς πονᾶ {κ ἱ 

-- κ. 

: ς ν μα. , τ ἼἍ / Τ - : ναι μα 

ὶ ΧΧ νὰ εκ " ᾳ «κρι α, 

ἱ " ” ια -. - 

| 64 ης ἀ Ἆ ο. ο δν τό . 
σ΄ 2 [ ἵ ο. . [ 

ὑ  - κα .- πι ο”. σα Ὦ δὸ πι ῶ τη αι] μα 

ὶ « ι ο... .ἱ { 
! ἳ 

.. πν μμ. εκ. κ. .. πο δη . 

Λν 

ο. ᾽ 



πώ. που 
κ 

Αα ώσν Ὕλαλν Άη Προ Ὦ σι λοπτ 5 

ΤΗΕ «Ο98ΡΕΙ, ΑΟοΟΒΡΙνα το ΠΟΕΒΗ.--ΟΒΑΡ. Ἡ. 

μα. ο μα. η. 

πε ἃ ασ -ᾱ 
μα. 7 με 3 ΄ 

ΚΙΝ ΙΑΛΠΘ) ΤΕΗΡΙΟΝ. 

Ίρφᾳ5, ἰο ἄο {ον Ἰήπι αξίου ἴἶα 
οπδίοπι οἱ {πο Ίαπ, 

28 Τΐθν {οο]ς Πο Ἠϊπι πρ ἵπ Ἰῖς 
ΑΥ1ΗΒ, ἀπᾶ Ώ]οβςοᾶ (αοά, απᾶ εα1ά, 

29 Τιουά, ποπ Ἰθύέεδί που {1γ 
βοιγαπύ ἀερατί ἴπ Ῥθασθ, αοσοτᾶ- 
της {ο (1 ποτά : 

80 Έου παῖπθ 6765 ηαγε 566ἳ ἩΥ 
βα]ταοη, 

81 ἨΠήσἃ ποια Ἱαξβί ρτορατεᾷ 
Ῥε[οίθ ο {ποσο ο{ α]] Ῥθορῖθ ; 

83 Α Ησ]μί {ο Πσ]ίεν {πο (.εη- 
Η]65, απᾶ {19 ρ]ουγ οἱ {1 Ῥθορίο 
Γβτασ].. 

88 Απᾶ «οδερῖ απᾶ 5 πιοίῃμος 
ααχτε]]οᾷ αὖ ἴἶοξο ἐίπσβ π]ΙοΒ 

πθγς δροΚκεὮ οἱ Π1πι. 
δ4 Απά Βίπιεου Ῥ]οβςθᾶ ᾖπαπι, 

Ἀπᾶ εα]ά απίο Μαν ΐς πιούμθυ, 
Ῥο]ιο]ά, ας οἶώά ἵς εοὶ {ον Βιο 

Επ απᾶ τ]δῖης ασαῖη οἳ πιαπγ ἵπ 
Ίδταε] ; απά {ου α εἶσα π]]ο]ι ενα] 
δ6 εροζοῦ ασαἶηεί ; 

85 (Ζθα, α ποτά ια] ρίατσς 
ενος] ἐσ οπση βοι] αἱεο :) ἴπαί 
ῆι6 ἰοασλίς οἱ ΠΙΑΠΥ Ἠθαγίς ΤηΦΥ 
ϱ6 τευεα]εᾶ. 

86 Απᾶ 1λειο πα οπο Αηπα, 
8. Ῥτορμθίοββ, Ώο ἆαισ]ίοι οἳ 
Ῥμαπιο], οἱ ιο ῖρο οἳ Α5οι: 
5ἳ6 πας οί α ργθαῦ ασθ, απά ᾖαᾶ 

απξεκ τεστ. 
3 ΔΝ ἀ ΔΝ 3 / . 

αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ 
αν Χ 

νόµου περὶ αὐτοῦ, ἓὁ καὶ αὐτὸς 
σος / » ε ν 3” ΄ 
ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς. ἀγκάλας 

3 - ν »ν / 9 Ν 
αὐτοῦ, καὶ εὔλόγησε τον Θεον, 

ω {ο { Ν 

καὶ εἶπε,  Νῦν ἀπολύει τὸν 
αν / / Δ Ν 

δοῦλὸν σου, δέσποτα, Κατα το 
ο / / ῥῆμά σου, ἐν εἰρήνῃ: Ὁν ὅτι εἶδον 
σ Ν 

οἱ ὀφθαλμοί µου τὸ σωτήριόν 
σου, ὃἳ ὃ ἠτοίμασας κατὰ πρόσω- 

πον πάντων τῶν λαῶν' ὃ" φῶς 
΄ Αα / 

εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ δόξαν 
.. , / 3 λαοῦ σου Ισραήλ. ὃὃ Καὶ ἦν 

ι) Δ νο « / 5 - ]ωσηφ καὶ ή µήτηρ αὐτοῦ θαυ- 
/ Αν / 

µάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις 
-- / 

περὶ αὐτοῦ. ὃν καὶ εὐλόγησεν 
αὐτοὺς Συμεὼν, καὶ εἶπε πρὸς 
ΜΗ: αριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ, Τι δοὺ, 

οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνά- 
µ ο ” ο 5 ΔΝ 

στασιν πολλῶν ἐν τῷ «Ισραηλ, 
ο / 

καὶ εἰ σημεῖον ἀντιλεγόμενον: 
36 Ν - Ν 5 Ν Δ 

(3 καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς την ψυχην 
’ . , [ον Ἀ 

διελεύσεται ῥομφαία") ὅπως ἂν 

ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλών καρ- 
διῶν διαλογισμοί. 

5 3/ Ἀ 
56 Καὶ ἦν "Αννα προφῆτε, 

΄ . - 

θυγάτηρ «Φανουὴλ, ἐκ Φφυλῆς 
. / ή -ν Σ 
4σηρ' αὕτη προβεβηκυῖα ἐν 

ἨΕΥΙΡΕΡ ΥΕΠΗΡΙΟΝ, 

Πάπι σασσοτᾶίηςσ {ο 6 οπβίοπα 

οἳ {1ο Ίαπ, έπθα ς οοῖς Ηϊπι 28 

Ἱῃ μῖβ αγπιςδ, απά Ῥ]οςεεᾶ «ἀοᾶ, 

απᾶ αἱ, Τιογς, ποτν Ιοέέοςέ ἐἶνοιι 28 

ἄν βετταπό ἄερατῦ {π Ῥοαςθ, 

αοροτᾶῖπσ {ο Τγ ποτά: {ον:50 

πηῖηθ 6765 ατο 6Θεη {1ιγ 5α]να- 

Ποα, ΠΙΟ Ίλοα Ἰαςῦ ῥρτεραχοά 51 

Ῥδίοχθ {1ο Γποο οἱ αἰΙ ρθορίθ; 
α Ἠσ]ί »ἴο οπ]ο]ίθη Ρέῤο πᾶ- 35 

ἄοπς απά «με σου οἱ ἵπΥ 

Ῥαορίο Ἰεταθ]ὶ. Απᾶ «οβορῃ 55 
απᾶ 18 πιοί]ον ἄπεγο ποπάᾶθτ- 

Ίπσ αἱ «ο {μ]πσς εΡοἰ-εη /΄οοΠ- 

οθπίπς πι.  Απά Βίπιθοη. δέ 

Ῥ]6ξεοά ποπ, απἆ 5αϊᾶ {ο Ματγ 

Ἠ18 πποίμαν, Βθ]ο]ά, Οί5 οίά 

15 5οί {ον ἴμπο {πᾗ] αμᾶ ὀπρίπς 

οὗ πι ἵη Ι5ταοὶ; απᾶ {ο 

ο οἶση μοι πΙ]] Ῥο εροϊαη 
ασα]ηςί; {γθα, ο Απογᾶ ΑΙ] 36 

Ρΐσγορ εήηθ ΟΥΗ 8011 4159) ἐ]ιαῦ 

Ώιο {πουσ]ίς οἳ πΙ8ἨΣ μθλτίς τησ 

Ὀοτενεα]σᾶ. Α πᾶ 1μθγο τΏδοπεΝἩ 
Άππα, α Ῥτορμείθςς, Ιἀαπομίου 

οἳ Ῥμαπασ], οἳ ιο ὧΐρο οἳ 

Άξ]αευς εἶθ Ίνας ας αἀναποεά 

” ααοσοτάῖης {ο 

οἳ 1 οοπίονπαΙὗ ση Ἡ, 1 οὐσο]οῖα. 

Τήαἷκθς, Φοαυ]είέ, Μ., Ἰ ποναϊ!, 

5 ετορ]ςς. ἐδέξατο. 

επἰσεπ[ία Ἰοοί {ο ἀθηιαπᾶ "κ πρ” 

κατὰ {ει αοσιῖδ.) 

Ελατρε, Οαπηρ. 

5ο οηησμίαυ ;” εἲς ἀποκάλυψιν. 
Ἐρα]οξ,, Φοστ]θίΐ, Απσις, 

5 α{ᾗρ παΙοΠΒ; ἐθνῶν. 

Βοαμ]αίέ, Οαπιρ, 8. Ἐν. “ ἆθς παθῖους ; ” 

Ῥἶκατο «ΑΦ ώς που 6 απαγέγου», ἴθ ατἠῖοῖς 9 ἐἰα[ίοίσεα. 
5 ἁ{]ρ ρἱοιγ ;” δόξαν. Θεο ]αεῦ ποίς. 

4 ἁ«τνογο ποπάεσίης τ” 

Ώμαιρθ, Μ. ο 8. Ἐν. 

τπη2νο] 3 16 ο,βο]είο. 

5ο ᾖήπος βρο]κθπς” τοῖς λαλουμένοις. 

6. απά Α. Οαπρ. Τῆ9 ραποίρίαΙ οοπεἰχαοδίοι ἵ8 οοποῖεο απᾶ 
εσαοῦ, 

Βο ῬεημἩ, ζρμᾶ,, ΤΗοΠΙ., 

Τποις ἴς ποἰλίης {π {ο {οχύ οἵ ἴ]θ 

35 α ουαΠίψίας ἵδυπαι ση {με 

νοιο. Τό ἶ6 ἀτορρεᾶ Ὦγ Ῥεπη, Νοτίοα, Τε]. Μ., Ὀ]οῖς., Ὑγακος, 

Ίο πνονᾷ τνας ἔδ]τεν νοπι Τγηᾶα]θ. 

Κεπᾶ., Νοτίοι, Τποτ)., 

Κεπᾶ,, Νουίου, ΔΤ., Δπσης, Τμοπα., 

ᾖν---αυμάξοντερ, 

« ὀἰαϊευῦ ἆαας Ἰαάπήναοπ.” 

«Αν, Ἱπ {μθ 5οηξθ 
Ῥεηῃ, Οαπ1ρ. 

Επίς, 16 ἶ6 Ἱπασοιταίο. 

ὠαῦ 19,  Ῥίθτοθ.” 

ῶο ἸΠείία, “ ({Δτ) ἀῑρ 

Τηοπ1,, η αἰκοβο]ᾶ, 
(κκ πο 

Τποπα,, 8πατρε, 
Ὀαπίς]. 

---- στ ὃπ .. κ. 

ο... 
ση ον ο δρα δο πε λδ τν 

« 

{ α ϱοποθγηῖης Επι” 

“ΟΡ μάπι3 ἴ6 απιρίσπους, 45 ἵπ φοἜρίαγαί ΡΛΤαδε- 

οἶοσι ἵὲ ἵς βοπιοβπιθς οηπἱνα]οπί {ο «Ὁσ Μπι 

Ἐρὰ, δ τ19.. Όοπρατε 1 Ἐίασς 11:11. 2 ΟἨτοἨ, 11 14. 

ξ ατιίης ,'' ἀνάστασεν. 

Άποιο, ᾠπατρο, Ῥομη. 
πλ γ]ίης χείαυ {ο ἴἨθ 6απιε Ῥθεοης Ίο Ἠανθ {.]ἱ6ι 

Ἁ΄ ασ] ρίετορθ;”. διελεύσεταν. 
Ῥσοπορ “ ιτοαρ]  εποπ]ά ποὺ Ὦθ οἀζεᾶ Το 

μῬίοτσθ," Ἐοῦ. (Ίπ διέρχοµεαε), “ἰο 6ο, ΟΥ εοπιε ἐιγουρφ] ο ῥᾳ59 
Εινοιισ].”. Τσηᾶαϊο απᾶ Όπαππιου, “' μα] Ρρίεγορ.” 

Μὰ «Οπο” 16 ἠαλοίσοά, 35 ο βαρρ]οπιθηῇ. 
{ α ἁαπσμίοτ ;” Φυγάτηρ. 

τοπᾷθτίης Ἱατπιοπίπες πη]ι ἐα {οχέ, 
τοπᾶρτίπα οἱ Γακοβεῖᾶ, 1 ποπισοτ, απᾶ Μ. {5 “ο ἀθιςμέου.” 
ατίσ]ο 16 θιηρ]ογεᾶ ὮΥ ο Ἰγείία, Β. Ὦν., Τδευ., Ὠ]οδαᾱ, Τα]., 

Ν 
να ον ο. . 

περὶ αὐτοῦ. Ἠουίου, Ίλοπι., Ὀσαν]είδ, 

βεο (Ἡ. τν.) 

Φολμο]εβο]ᾶ, Γζεπάτίοῖς, Νοτίου, ἈΓ., 

16 «ασαῖπ” ἶ οπιρ]ογοά Ἰοτο, ἵδ ηαίτθα 

Ῥεβ]άᾶες 

ΤήΜετα[Ισ, “ πΠὶ ϱο τουσ], 

Απ ο ποπ ἶ5δ απαγίλτοις, Εί6 

Βο Νοτίου, Οαπιρ. Τπθ8 
Νο 

του βάταποεᾶ { Ἰη γθαῦς . προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πιολλαξς. 

.. ὃν πε ὃς  -η πα ὁ δα ται στρ 



20 ΤΗΒ ἄΟΒΡΕΙ ΛΟσοοβΡΙΝᾷ Το ΙΌΚΗ.-«6ΒΑΡ, 1. 

ΚΙΝα σΑΜΕς) ΥΕΗΡΙΟΝ. 

Ἠτοας απ µτδραπά 8ογοΏ Υ6βΤ5 

{γοια Ίου τ{να μὴ γ ; 
ὃτ Απά 81ο ας α πἰᾶου οἳ 

αὐοιῦ {οπιδοοῦο απά ἴοαν τοαῦΒ, 
π]ήοἩ. ἀθορανίοά ποῦ {οπι Ίο 

οπιρίο, Ὀπί βοτνοᾶ σοά νο {αθί- 
ἰης5 απά ῥΥαγΟΤΦ πὶσλ{ απ αγ. 

ὃδ Απά 5ο οοιίης ἵπ ἰλαῦ 

ἱπδίαπό, σαΥγο {παπί Ἰκοιῖς 

ο ππίο ἴπθ Τογὰ, απᾶ βραίο οἱ 

μῖαι {ο α]] ἴνοπι Όαῦ Ἰοο]κοᾷ {ον 

γοζσιηρίίοι 1 ο) 6ββα]οιη, 

89 Απά που 116 Ἠαᾶ ᾖρευ- 
{ογπιοᾷ αἲἱ Ὀ]ποσς αοοοτᾷίησς {ο 
ἴνο Ίαν οἳ ἴνο Τονᾶ, {ἶ6γ το- 
{ανηθᾶ ἀπίο ἄαμ]οο, {ο οί; οπΏ 

οι Ναπανείῃ, 
40 Απά {πο οπ]ά στον, απά 

παχκοά οίοις ἵπ βρῖέ, Π]]θᾶ τν] 
πὶφᾶοπι; απά {πο στασοο οἱ 6οᾱ 
πας προπ Πα. 

41 Νου Ί]ς Ῥατθηίς ποπ {ο 
26υπδαἱοία 6ΥΟΡΥ Υοατ αἲ ἐμο {οαςέ 
ος {16 ρᾷδδονε». 

49 Απά Ὑ]μεη Ἰιο Ίνα Όπε]νο 
γθαι5 οἶά, {θΥ πνοπῦ πρ {ο ἆονα- 
βαἶθηι α[νατ Ίο οπσίοπι οἱ {ο 
{οα5, 

49 Απᾶ πει {μοσ πας ΠηΠ]]οά 
ιο ἄαγ5, 45 ου τδἰητησᾷ, Ίλια 

ο] ὦθδας ἑαυγὶοᾶ Ῥοϊήπᾶ {π 

6βΡΕΚ ΤΕΣΤ. 

ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα ἐἔτη 

μετὰ ἀνδρὸς ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρ- 
θενίας αὐτῆς: ὃἳ καὶ αὕτη χήρα 

ὡς ἐτῶν ὀγδοηκοντατεσσάρων, ἢ 
οὔκ ἀφίστατο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ, 
νηστείαις καὶ δεήσεσι λατρεύ- 

καὶ 
ιά ν ς / 26 

ουσα νύκτα καὶ ἡμέραν' 
. . α ο . - 

αὕτη αὐτῇ τῇ ὥρα ἐπιστᾶσα 
3 ο) ϱ. 

ἀνθωμολογεῖτο τῷ Ἀυρίῳ, καὶ 
3 5 - - . 

ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσι τοῖς 
/ / 3 ε 

προσδεχοµένοις λύτρωσιν ἐν “Γε- 
/ εν] 

ρουσαλήμ. ᾖ Καὶ ὡς ἐτέλεσαν 
ο Δ Ν Ν / 
ἁπαντα τα κατὰ τον νὸμον ἵκυ- 

/ ς / Ν 

ῥρίου, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν 1Γαλι- 
/ 9 ΔΝ / 35. 

λαίαν, εἰς την πόλιν αὐτῶν ΊΝα- 

ζαρέτ. «0 Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε, 
καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι, πλη- 
ρούµενον σοφίας" καὶ χάρις Θεοῦ 
ἦν ἐπ᾽ αὐτό. 

/ ον 

8 Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς 
. - 33 ᾿ ς Ν 

αὐτοῦ κατ ἔτος εἷς Περουσαληήμ 
- ς ο - / 9 

τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα. Ὁ' καὶ 
[στά 3 / .. - / 2 

Ότε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἆνα- 
΄ - 5 { 

βάντων. αὐτῶν εἰς Ἱεροσόλυμα 

κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς, 45 καὶ 

τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ 

ὑποστρέφειν αὐτοὺς, ὑπέμεινεν 
᾿Γησοῦς ὁ παῖς ἐν Ἱερουσαλήμ: 

ΒΕΤΙΕΠΡ ΥΡΗΡΙΟΝ. 

ἵπ Σ64Υ8, αγίπσ Ιγοά λ α 

μαδραπά δούοῦ γοας {ΟΠ Ίου 

γἰτοηΙ(γ; αιᾶ 5ο Ίζας ο Ν]άοιν { 

οΓαὐοαίέ οἱαΏίγ-ίοαν γσα15, 11ο 

ἀαρανίθά πού {οπι ἴ]ιο «ειπρ]ο, 

Ῥαὲ 5ετνοᾷ οά αν {αβῆπσς 

απᾶ αγας ηϊσης απᾶ ἆαγ. 

Απᾶ ε]ο αεἰαπᾶΐπσ Ὦγ αἱ παῦ 

γουγ πιο, αἶσο Ριαϊπεᾶ ἶιθ 
1ονᾶ, απά εροκο οἱ Πϊπι {ο α1] 
Πο '6υς Ιοοκίπο {ου γ6ᾷςπηρ- 
ση ἵπ {6υπδα]επ. Απά π]όη 
ἄιογ πα ρεν{ογπιεᾷ αἲ] εήησς 
αοσορᾶἶπο 1ο ο Ίατν οἳ ἔο 
Τον, {1ο τοίπτηθᾷ ἀπίο (αα]]- 

166, "πίο ἐιοίν ον οἳ Νασα- 
γοίμ. «Απᾶ ἴλο οµ]ά συθύν, απᾶ 
«ωθοσπιο 5ος ἵη ρ]γϊζ, απᾶ 

ἤιθ ογαοο οἱ ἄἀοᾷ γνας οἩ ἡίπι, 
Νου Ἱής ρανοπίς ποηί {ο ἆογῃ- 
βα]οιι οΥοΥ γοαν, αἲ ἐς {διςί 

οἱ {19 ῥαδβοτον. . Απά πλου 6 

γα5 ἐννο]νο γθα}5 ο]ζ, {1ι6γ πγοπί 
αρ ἴο «1611581611 Ρβοσογά1ης Το 
ἤιο οιβίοιη οἱ ο {σαξί. Ατά 45 

π]ςῃ. 1116Υ α]ηπᾶ οοπιρ]σίοᾷ έλα 

ἄαφβ, αδ που τεὐατηθᾷ, ἴιο 
ο] ὦσβις "νοπιαϊπος Ῥε]ῖιά 

ο» 9 

μ. 0 

μα 1 

49 

ὙπΓοξΙεγ, Τποπι., Ῥθυῃ, “ {ς αἄναποσᾳ {π 

ποΐο, ΤΗ ρ]μαςο 18 ππϊ(ογηη]γ τοπάεγθά 

βεβηκυξα ἐν ἡμέραις πολλαῖς ἶδ, Ὦσ ἠγραί]αςε, ἴου πολὺ προβεβη- 

Ἑ]οοπαῇ, χυζα ἓν ἡμέραιθ. 

κα ρἰσ]λίγ-ίοαν. Τμ απἠσααῖοᾷ Ρρ]πςβροἰοσγ οἳ ἐο 10. Υ., 

π]ιου]ᾶ Ὦο εχομαπσθά ἵπ αἱ «85ος {ου μφροτθ. αηᾶ “ 5οουσΒ, 

Ιαησιασε, Ι]Ώἰσι ἶ5 που; {Π πξθ, 

1 αβ[απᾶϊης Ὦγ 1”. ἐπιστᾶσα. 

φγῶδίο, αἆθαπι αοιυ” 
πρ... 5ο Ῥουμ. ὉΤηί8 εἰσπίβοαίου Ίας 

αἀορίοᾶ Ὁγ ἑταπεαίοτα. 

5ο «Ἱερατίαί πιοί οι ἐ]ιο ἐεπορίε.” 

πα οἱ Ὅαῦ νου πιο; αὐτῇ τῇ ὥρα. 

Βο]ιο[έ απᾶ Μοπί., Ίβο 1ρδᾶ πουὰ ;” Β, Βν., (ποίο οἩ «Απραθ). 

ΒοἹιο]ε[ε]ά, 

Ῥοῦ. (ὄπ υεγῦο), “ἴο βἰαπᾶᾷ ροπ, πεαγ, οἵ δή” 8ο Ἡθ τοπᾶσις 

Ημῖς ρᾳξςαᾳο, “ {ο δἱαπά ὂψ, ος πεαγ Ῥτοίβοι, (η υεγὸο), “ αἀξίο, 

ΑΒ απ αἱἰεγπαίίνο τοπᾷθιῖπα, “« οοπῖης 

Βομο]εβε]ᾶ τοππατ]ς : 
αρρατθπδΙγ οοπέναβίοίς ιο εἰαίοπιοπί οἳ ο ρτθοσᾶίπα Υ6υ56, ἐλαί 

Ὁσο οἡὗ, 1: 

Προ- 
ἆπσε.” 

ἵπ Ολίς τον]είοι. οι. Βο Απσας. 

σα 1ο 5. εἲς, 

Γαλιλαίαν, 

εβαηάῖης πθηγ” {ου γλ” 

Φοατ]οίἲ, Μ. 

Ῥοθη Π1οίθ βοηθγα]]γ 

ας οσα, ἴς, 

9ογῦο). 

Ῥ]οἷ., Μ., Ῥεοιν 

π,{ «οι οσίΐέο πιδπιο Πθιτο." 

ο α Ώβραπ]θ βἴτοης.” 
« Ὑγακοᾷ ” ἴς οὐεο]είρ. 

Ρα αοοοτᾶίπς {01 κατὰ (αιπι αεοι) ἸὙαἰτεβο]ά, Βοπηείέ, 

Ῥεππ, Οαπρ., Ἐαεπά., Νοτίου, ΝΙ. 

4 Ἠαᾷ οοπρ]είθᾶ ;' τελειωσάντων. 
Απ αἰθογπαίίνο τοπᾶσνίμα, “ Ἰναά Πηἱεμοᾶ.” 

5 αχοπηαϊηθά Ῥοβίης 1. ὑπέμευιεν. 

Ῥα]α., Μουῦ., Ώτας., Έετα, Οπεἰσ]ίο, Βο]ιοίό, “ τοπιωνςίθ, 

μα-θ (οπιαηςίϐϱ., Ἠεῦ. Ν. Τ., πρ λἌ 

Αοτηαίίνα τοπάσνίησ, « αἲ (παῦ ΥθυΥ 

π]ής τοροδίῆοα »ή Ῥτορθιϊγ τοπάενεᾷ Τγ 

αἀπίο” 8 ἵέ ἶ6 ἵη ἴλο ῃγθσθᾶίπς πιαηΏον οὗ ο βομίσποθ, εἰς τὴν 

αΙπίο αμ]6ς.” 

1526), Πο Ὠλοίπις. 

5ο Έτας,, Μουῖ, στα, {η α]ῶαπι ἵη απ ρθπῃς”. Οαδίσ]., 

6α]ῆσαπι Ία ορρίάαα”. Ῥϊοβαῦ, 6 ἵω α]1ρα, ν Ἰαρατοαί, 1ος 

Φο Τγπάα]ο (οπἱρίπαί οάϊῆου οἱ 
Ὑπἰσαία, « ἵπ αἱρασι {η οἰνίζαίοπιο 

[η ία 

ἐμραταιοῦτο. ἸΙζαπᾶ., Νουίοη, Τποτῃ, 

Ῥοημπ, Μ., Πολίπδου (ιν 

Ιζοπάνίο]ς, Μ. Ἰλ]ιοίπις, 

Ὡγτίαο, 
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ικα ΖΑΝΜΕΘ) ΥΕΕΘΙΟΝ. 

16γιδα]οπι; απᾶ «οδ6ρἩ απά 5 
πιοῖ]ογ Κπαυ πού ο 4. 

44 Βαή ον, δαρροδῖπο Ἱήπι {ο 
Ἰατο Όθει Ίπ, πο οοΠΙΡαΠΥ, πετ 
α 4αγ”5 Ίοπ1Πογ; απά {1ογ εοπσ]ό 
Μΐπι .ΑΠ1οπο ἐλοῦ Ἱαπείο]ς απᾶ 
αοηπαἰπίαπςο. 

4ὅ Απά π]οι {ο {οππά Ἠΐπι 

ποῦ, {167 {ἰπτηθά Ῥαοίς ασαΐπ {ο 
Φοταςαἱσια, 5οο]κίπο Π]πι. 

46 Απά 16 οβπ1ο ο ρα55, ἴναίῦ 
αἲῖο; ἴπχορ ἄαγς λπογ {οππά πι 
19 ο ἐεπιρίθ, εἰέδίῃς 1π ιο πηϊάςέ 
οἳ ἴλο ἀοεῖους, ὈοίἩ ἠδανῖπρ ἐλαπι, 
απά αξἰεῖπο {ποπ 4πδβίΙΟΠΒ, 
4 Απᾶ αἲὶ ἐἰναῦ Ἠθατά Ἰήπι πενα 

Εδἰοπἰθ]ιοά αἱ ΐ ππάονείαπᾶἶπο 
θηζ ΗΞΙΥΘΥΒ. 

48 Απᾶ που 16 δαν Ἱπι, 
116Υ πγουε απ]αζθά: αιά 15 πιοίμοθς 
βα]ᾷ ππίο μήπι, Θου, π]γ Ἰαςί ἐλοι 
Ένας ἀθα]έ πι πς Ῥο]ο]ᾶ, Ἡγ 
{αῦιευ απᾶ 1 ανα βοπσ]ύ ἴ]οο 
βοιγοπίπο.. 

49 Απά 6 εαῖά τιπίο {Ίοπι, 
Που 5 16 ἐμας γα ποιοί πιοῦ 
πΦύ γε ποῦ ἴμαί 1 πιαςύ ορ αΌοιτί 
τι Ἐ αλλους Ῥδίποςς 2 

6ΠΡΕΚ ΤΕΧΤ. 
ν ε 3) η] α Ν ς / 

καὶ οὐκ ἔγνω ᾿Ιωσηφ καὶ ἡ µή- 
ε - 4 Δ 

τηρ αὐτοῦ. νοµίσαντες δὲ 
μα. 3 ο / 5 3 αὗτον ἐν τῇ συνοδίᾳ εἶναι, ἦλθον 

: / ςερλ νΝ 5 / . 
ἡμέρας ὁδὸν, καὶ ἀνεζήτουν αὐ- 

. 3 - / Ν΄ 5 - 

τον ἐν τοῖς συγγενέσι καὶ ἐν τοῖς 
. Ν κ ε / 

γνωστοῖς: καὶ μὴ εὑρόντες 
” Δ ς / ε.. 

αὐτον, ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσα- 
Ν . . ΔΝ 

λὴμ, ζητοῦντες αὐτόν. Ὁ Καὶ 
3 / . ε / ο 

ἐγένετο μεθ ημέρας τρεῖς, εὗρον 
... 3 - ω ο / 

αὐτον ἐν τῷ ἱερῷ, καθεζοµενον 
υ 6 

᾿ / - ’ Ν 
ἐν µέσῳ τῶν διδασκάλων, καὶ 

/ - - 

ἀκούοντα αὐτῶν, καὶ ἐπερωτώντα 
3 / 4ἵ σδ/ λ / 

αὐτους. ἐξίσταντο δὲ πάντες 
υ. 3 / 3 - Ρ.ῶ."1 - / 

οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ, ἐπὶ τῇ συνέ- 
ΔΝ -- 3 - 

σει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ. 
Ν / » ΔΝ 3 / 

3δ Καὶ ἰδόντες αὐτὸν, ἐξεπλάγη- 
ν ν » 3 ε , 

σαν' καὶ προς αὖτον ἡ µήτηρ 
α - 5 / /{ 3 / 

αὐτοῦ εἶπε, Ί έκνον, τί ἐποίησας 
ς ’ Ν / 
ἡμῖν οὕτως; ἰδοῦ, ὁ πατήρ σου 

». ἁ 9 ΄ ”. 
κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε. 

κ 5 λ Δ ν 9 Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς, Τί ὅτι 
9 δ. / 2 3 [ιό 3 
ἐζητεῖτέ µε; οὐκ Ίδειτε ὅτι ἐν 

- - { ” 9 / 

τοῖς τοῦ πατρὸς µου δεῖ εἶναί 

ἘΕΡΥΙΡΕΡ ΥΕΕΡΙΟΝ, 

Ἰπ 9 6γαςα]οπ; απᾶ «ο5ερΏ απἆ 
8 πιούμος κποι πο. Ῥαΐὸ 44 
ειρροξίπο Πἶπι «4ο ὃς 1η Τιθ 

σοπιραἈΣ, "06υ πού α ἆαγ5 
1ουγπο7 τ απά {16γ 5ουσ]ιύ Ί]πα 
απιοπς "μαῖν "Κιπᾷτοᾶ απά αὖ- 

απαϊπίαποςξ. Αιά "πο ππᾶιπο 
Ἠϊπι, 116γ τοὐιτηοᾷ {ο ὁογπςᾶ- 
Ίθπι, βοε]κΐπς Ἠΐπῃ. Απιά 16 σα1πο 

1ο ρα5ς, Ειαῦ α[ίου Ώιτοο ἄαγε, 
ἴμπογ {ουπᾷ Εἶπι 1η ἴ]μθ ᾖοπηρίο, 
εἰιήπο ἵπ ἴμο πήξει οἳ τί 
ἴδασ]θτς, Ῥοῦι Ἰδανίπα ἔπῃθιη, 

απᾶ αξ]πο {μασ αποβοηδ. 
Απά αἱ π]ο Ἰσαγᾶᾷ Πήπι, ποτο 

αβἰοπ]εμοά αὐ 5 ππάουδίαπά- 
Ίπο, απᾶ «Ἡ]ς ΠΑΝΟΥ. Απά 48 
π]ιοη {πεσ δα Ἠΐπι, {που νους 
απηαπεᾶ; απᾶ Π5 πιοίῃον δα]ά 

ἐο πι, «ΟΠᾶ, π]γ Παξὺ οι 
πας ἆθα]δ αν] τας92 ἸὈσομοίά, 

ΜΥ {81ιου απᾶ Τ «πετο 5θο]ῖπς 
{λθθ εοττοπίηο. Απά ο 5αϊᾶ 
{ο ἴμοπι, ἀἨΓΠγ ἱᾷ ο εθθῖς πιθ 2 
ἀἷά το ποῖ Κπου μα Σ πιυσί 
νο αὐοπί τας Εαί]μον”ς Ῥιιδίηθςς 

μ. αι 

Μ. 6 

ΑΤ 

50 Απά ΊΠεγ απἀετείουά ποϊ]µες δὺ Καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν Απά ιο απάσγςίοοᾷ πού «ἴῃο δῦ 

. «Ἐπεοιν ή ποτ” οὖν ἔγνω. 

Θοατ]εῦΐ, Ῥοψη, ΧΙ. 

ἑάᾖο Ῥ6ι”. εἶναι. Ἰεπά, Ἀονίου, ὝοεΙεγ, ὙΓαιε[, Ῥοη, 

6. απά Α.. Οαπιρ. Ὑα]σαῖο, Μοηί,, Ίρας., Ῥοπα, Οαεία]., Φο]οῦέ, 
μα ϱ8ςς,” 

Κοπάσ]οίς ἸΓεξίου, μαυρο, 

ο πνον. ννεπί ᾖλδον. μα ποππαίίνο ἵ6 Ῥτοροι]γ ρ]ασεά 
Πηπιοβιαξε]γ Ῥείοτ {πο νουῦ Ὦγ Ἰοπά., Νοτίο, ἸΠεείσγ, 9πητρο, 
Βοαβ]είί, Ῥοψη, Ὠ]οἷς,, Μ., λιοίπις, 

ο ἳ Μροίς "τοῖς, Ἔ]ιο ατί]ο]ο Ίογς Ίας ἔλο {οχοο οἳ {1 ροδςθᾶ- 
8ἱνθ Ῥνοποσν (Κὔμμσι, ᾷ244,4. Ονοςῦγ, ατ. ἄταπι., 4482), απᾶ 
Αμοπ]ά πο 6 γεφαχᾶρᾶ 5 α σρρ]οπιεπὲ. 8ο Κοθιάτίοίς, απά 
οὐλετε, Θεο οἷι. 1 : 6, ποίθ. 

3 πάτο : συγγενέσι. Ἰζοπᾶ,, Ῥεπη, Άπσαβ, Μ. «Ι1πς- 
{οἷ]κ”' 16 οὐσο]οίς, 

3 ποῦ βπᾶϊπστ” μὴ εὑρόντε. Ἐεπάνίαῖς, Ν ουΐοη, 656, 
Ὑπαἷρῦ, Ὁμαχρο, Βορι]εύί, Ῥεπη, Οβπαιρῦοϊ!, Μ. Τὴθ ρατήαῖρῖαϊ 
σοἨβίγασίΊοη ἵ6 θχαοῦ απᾶ οοποίβ. 3ο γαΐα,, Μοπί., Ένασπιας, 
Ῥίοβαμ!, 196Υ. 
Σινε τογπεᾶ ;”. ὁπέστρεψαν. Ἰαπᾶνῖαῖς, ΟαπιρΏοϊ, Μ., 

Βμαυρο, Βοατ]θίς, Τ]νο]γαϊΙ. “« Το έάτη Ῥασῖς ασαία” ἱπρ]ίος ἐλαί 
Έναν « αᾶ {πτπθᾶ Ῥασῖς” Ῥοίοτο Είς πιο, 366 Ῥομίπβο, (ή 
υ0γὸο). | 

55 Πιο {θασμεις:” σῶν διδασκάλων. Χ οτίοα, Τπο11., Κεπᾶ,, 

ὙλΓα]κεί., Βοατ]οῦό, Ώπατρθ, Ῥεηη, Πἱοἷς,, Μ. Πής που ϱ͵ου]ά Ὦο 

πηἱξουπα]σ τοπᾶρτά ἐἶνας, 

α μίας: κατ, Νοτίοῦ, Ῥαπη, ΤΠΟΠΙΞΟϐ. Ἰπίμαυ, « (5εἶηςΒ 

Ὑειείαμᾶες απά) οπου «Απηνονός”. Ώο ἨΓαίίο, “, (6οἵπα Ἠ]ηείοβέ 

πα). οοίπο Απηονίος ;”. Β. Ἐτ., “ (ἆθ 5οη ἸπίοΙίσοηοο οἱ ἆς) ϱο8 

τέροηςθ;”. Τ085,, ὁ (5α ἱπίο]σοποῖα ἶ ἆθ) γεδριδρίας ;””.Ῥϊοᾶαί, 

α (ἆ6] επο 56ηµο, ο ἀθ]]) πο αἱδροδίο” Τμ αεἰ]οῖθ, ο τῇ 

Ὀείουο συνέσει, Ἠα5 ἴῑια {οσο οἱ α ροβξθβείνθ. 868 Υ. 44, ποίθ, 

δ 6 Ο]ή]ά : Ὑέμνον. Ὦμαιρο, Τ1εἱ. ΒΘ. Εν. “ Μον οη[αηῦ 

Ἔε]α., Ψ ΙζΙπά ;”. ο Ὑγεῖίε, ““ἸΙπᾶ. Ἠοῦ. (τέκνον): “Α5α 

ΊβγΏ οἱ οηάεαχίηρ αἀάνεςς {η ἔιο γοσαῖῖνο, Πῑκε Έης. «πι ο]ά.” 

Ἐνοίβοὴ.: “ Ὑουαίίνας τέκνον 56ΠιροΥ Ὀ]απάϊοηεὶς εδ”. Τήάἀε]]: 

«4 οἰ]ά, πν]ιοίοτ 8οα ος ἀαασλίον Έ]μοις 6 πο πθοθβςί{γ {ου 

ἀεραχίῖης {τοπι ἐ]ο Πέοτα] εἰσηίβοαίῖοι ος ἐπί τνονᾶ. 

5 «ποιο ερε] ης; ἐξητοῦμέν. Κεηπᾶ, Β. Έτ ολρτομίους 

1μου., “ Ῥαβοάραιηος;”. α]α., Μομί., Ώναβ., Ῥεσα, Οασίαι,, “ απς- 

τρως” Της Πίονα] τεπᾶσιΊης οἳ ἔἶο Ἱππρεν[εοῦ, Ἱπιρ]γίης οοἩ- 

Ὠπιθᾶ ποἴίοι, ἶ6 οπαοξ. 1ὲ αοσογᾶς στο]! π]Μ]ι οἱ» 1έδιις ζοηιοπαὲ. 

ἆ «ΥΡΗΨ ἀἱᾷ 7ο εοοῖς παθῦ”. Τί ὅτι ἐξητεττέ µε; Ἰεπᾶ., ΠΟΠΗ, 

Θσαγ]αίέ, Οαπρλοῖϊ, Μ. Οαςίαί., “ ᾠποίδιπι πιο απτεραᾶς ο” 

ο Ὑοείο, « Ὑαγυπα δὲ 1λν πι]ον ρεππομςῦ”. 8. Ε,  Ῥους- 
ᾳποί πι ομοτοβίαζ τοις”. 10ᾳ60., “ Ῥου από παρ Ὀαβεαραίςτ 

5 «ῇλο πονᾶ;” τὸ ῥῆμα. Βομ]οίέ, Μ. Τα9λας, “ ἆλς ΝΤ οσίς” 
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ΚΙΝ ΣΑΜΕΞ) ΥΕΒΡΙΟΝ. 

Όιο εαγίησ π]ο]ι Ίο βραίκο απίό 
εποπι, 

61 Απᾶ ο ποπ ἄοππ πι 

ἄνοιπ, απά σα11ο {ο Ναζατθί]ι, ατιᾷ 

ναδ 5αρ]θοῦ ππίο παπι: Ὀαί λϊς 

Ἰποίμον ἹΚορῦ αἰἱ {ποσο βαγίησς ἶπ 
μου οδαν 

62 Απᾶ ὀθεις Ιπογθαξθᾷ ἵπ σὶς- 

ἄοπι απά βίαίατο, απᾶ Ίπ {πτοιν 
σηδι ἄοᾷ απᾶ πιαη. 

ΟΒΑΡ. ΤΠ. 

Νοπ Ἱπ ἴο Περηίῃ γεατ οἱ 

χο τεῖση οἱ Τ{ρενίας Όρεαν, Ῥοή- 

τς Ῥ]ϊαίο Ὀεῖπς βοτοπο; οί 

ο πᾷσα, απᾶ Ἠθιοά Ῥοΐπο {θίνατο]ι 
οἳ ἀα]1196, απᾶ 16 Ῥτούμος ΡΗΙΠ1ρ 

αὐγατο οἳ Τίαγθα απᾶ οἳ Ίο 
τθσίοιπ οἳ Τγαολοπϊής, απᾶ Τω- 
βαπ]ας ης Μείχαγου οἳ Α,1]επο, 

2 ΑπΠΑΡ απᾶ Οαἴαρμας Ῥεΐπο 
Πιο Ἠσ]ι Ῥτὶθδί5, ὑμο πονᾶ οἱ αἄοά 
63Π16 ππ{ο ο] 16 5ου οί Ζαο]α- 
τίος 1Π 16 π]άθγηςς. 

ὃ Απά Ἰι 68Πιθ Ιπίο αἱ] 116 
οουπγ αοιί «οτάαη, ργθασλῖης 
Ώπθ Ῥαρβςιι οὗ τορεπίαποθ, {οΥ ἐῑιθ 
τοπιὶςδίοι οἱ βἱης; 

4 ΑΦ Τί 1 τι ίθη ἵπ ἴμλο Ὀου]ς 

απδες ΤΕΣΤ. 

τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς. 
δι Καὶ κατέβη μετ αὐτῶν, καὶ 
ἦλθεν εἰς /αζαρέτ' καὶ ἦν ὑπο- 
τασσόµενος αὐτοῖς. καὶ ἡ μήτηρ 
αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα 
ταῦτα ἐν τῇ Ἰ καρδίᾳ αὐτῆς. ὅὲ καὶ 

᾿Ιησοῦς προέκοπτε σοφίᾳ καὶ 

ἡλικίᾳ, καὶ χάριτι παρὰ Θεῷ καὶ 
ἀνθρώποις. 

ΟΒΑΡ. ΤΠ. 

ΕΙΝ ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ 
τῆς ἡγεμονίας κα Ἰβερίου Καέ- 

σαρος, ἡγεμονεύοντος ἹΠοντίου 
Πιλάτου τῆς ᾿Πουδαίας, καὶ 

τετραρχοῦντος τῆς Γαλιλαίας 
"Ἠρώδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἆδελ- 
φοῦ αὐτοῦ τετραρχοῦντος τῆς 
᾿Ιτουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώ- 
ρας., καὶ 4 υσανίου τῆς ̓ Αβιληνῆε 
τετραρχοῦντος» 5 ἐπ ἀρχιερέων 

Αννα καὶ ὶ Καϊάφα, ἐ ἐγένετο ̓ ῥῆμα 

Θεοῦ ἐπὶ Ιωάννην τὸν τοῦ Ζα- 
χαρίου υἱὸν ἐν τῇ ἐρήμφ: ὃ καὶ 

ἦλθεν εἰς πᾶσαν τὴν, περίχωρον 
τοῦ ᾿Ἱορδάνου, κηρύσσων βά- 
πτισµα µετανοίας εἰ, ἄφεσιν 
ἁμαρτιῶν. 3 ὡς γέγραπται ἐν 

ἨΠΥΙΡΕΡ ΥΒΗΒΡΙΟΝ. 

ποτᾶ π]ῖοἃ Ἡς 6ρο]θ {ο θα, 

Απᾶ Ἀθ πγοπί ἄοση πὶε] ἔλθπι 5 

απᾶ οΆ1ηθ {ο Νασατοί]ι, απᾶ αβ 

διΏ]θοῦ {ο Ἴθπι; /απᾶ. 15 

πηοίμε» Κερί α11 ἴμεδο Μπας {π 
Ίιου Ἰθαγί Απᾶ ὧοσας Σαᾱ- 62 
ναποθᾶ Ἰπ π]εᾶοπι απᾶ Ἔασο, 

απᾶ ἵπ που πΙ 6οά απᾶ 
Πηαη, 

6ΒΑΡ. ΠΠ. 

Νοπ {π ιο Β{ίοθπί]ι σθατ οὗ 1 

{ο τεῖσῃπ οἳ Τρείς Όεεατ, 
Ῥοπίας Ῥϊ]αΐο Ῥοΐπς ϱοΤθΓποΓ 

οἳ οπᾶεα, απᾶ ἩἨετοά Ῥεΐης 

ἐθίανο] οἱ ἄα]]ορ, απἆ 115 

Ρτοίἁον Ῥ]ήΠρ {είνατο]Ἡ οἳ Τία- 

τὰ απᾶ οἱ Όιο χθσῖοη. οἱ Ττα- 

ομοπ1μς, απᾶ Τγραπίας θίγατο] 
οἳ Αῆαπε, Αππας. απᾶ Οαῖα- 3 

ρίας Ῥεΐπο 1σὴ Ῥτϊθςίς, {16 
ποτᾶ οὗ ἀ0ᾷᾶ οαπιθ {ο «οἱ, ύθ 

εοπ οἱ Ζαοπατῖα, «1η {ῑιθ ἄθεοτῖ. 

ἈΑγπά 16 ομπιο Ιπίο αἲἱ ιο οοπἩ- ὅ 

γ αροπί πο οτάαπ, Ῥγθασ]ι- 
Ίπρ εἴμθ ἱππιθγβίοη οἱ γθροπί- 
8ποο {0Υ {19 τεπιὶβδίοη οἱ βἶηβ ; 
46 1{ 15 πτ]ίεν ἵπ ἴμο ῬοοΚ οἳ 4 

ἃ εεΙῃ 11ο ἀερετί ;” ἐν τῇ ἐρήμῳ. Ῥο (Β. Υ.) πιο 1 : 80. Εε]ρ., “Ιοῦ πγουτά :”. Θ. Εγ., “ἷα Ῥατοίε;”. Ὑπαἱσαίε, Ἀοηίααις, 

“γεν.” Βο (Ἡ. Ὑ.) Μα 4:41 19186: 296 : πι 21:14, 

Ματίς 14 τ τὸ. Ἰωίο 1:98; 2:29. Αοΐς 10: 81: 11 :16. 

ΑΑ ῥῆμα ἵδ βοπθίπηθς πδθᾷ οοἰ]οαίνε]η (Βοῦ., 1μεσ.), 1 5ασρεςέ 

α ποτᾷν” α5 αἩ αἰθεγηπαίῖο τοπάεχῖησ. ϐΒο Καπατίοις.  Ένασπιας, 

τειρα” 

{ ααπᾶς καὶ Νοτίου, Μ., Τποπι,, Παχρθ, Ἰακαί, Όϊοῖς., 

Οαπιροοϊ], ἄθπονα. Ὑπ]ρ., Μοπῖ, Ῥεσα, “οὗ,” Ῥε]ρ., “ οπᾶς ; 

1111ιετ απᾶ ο ἨΓοαύία, “ απᾶ ;”. . Ἐτ, απά ϐ. Ἐτ., “ οὗ ς. 1065. 

“Τ:” Ῥὶοδαϊ απᾶ Τ81., “6. Τους ἵ6 πο οπἰβοπίία Ἰοοί πγλλοϊι 

ἀεπιαπᾶε ἐμαῦ καὶ Εμοα]ᾶ Όο τοπᾶβγθᾶ αἀτειςαίἰγε]γ. 

5 «φᾷναποθα ;” σιροέκοπτε. ἸΙεπᾶ., Νοτίου, Μ., Τπεινο]], 

Τομ. Ῥεμπ, Ὀϊας,. Ἠου. Χ. ., κ πρῃ. Βεο Ἐοῦ. (Τ1ς.) 

ἃ αροθ;” ἡλικία. Ἐεπᾶ, Τγηᾶαίο, Οπαππιοῦ, Ἐλείπια, Ὑπ1ο]]ΐ, 
Μ.. γιὶρ., Ἐπαβ., Οία], Βομοίί, “οίαίο;”. Ὠο ὙΓαίίεο, “«Α]ίοτ.” 

Καἰποο!: «Εζλικέᾳ οξὺ αἶαν αἱ ἆομ. 14 : 21, Ἠεν, 11 :11, Ἐρὴ, 

ἁ :190 

Μαι, 94:36. ἀᾖοἄἈπ 6:31. Νοπόη, Θμαχρο. Ίπ αἲὶ ο,ςος, 
α ᾖᾳςονξ”. β]ιοπ]ά ο φας ααἰσᾶ {ος “ πάετηεςς,” αξ ιο Ἰαμΐας 
πνοτᾶ {5 ποπ’ αβθᾷ ἔο Ἰπάΐσοα{θ 6, ποοᾶεᾶ, απ]ππαΡῖθεά τερίοπ. 116 

Ἠεῦτθνν Ἴμμο, π]ίοἩ 1 πια] τεπάρτεᾶ ἔρημος Ίπ ἴμο Βερί., 

βἱρηϊῆες α οο]ζμιιᾶς, ἃ παςίθ τθρΊοῦ, βοπιθίῖπιες ορε}, μπου]ευαἰεά 

οοιυπίτγ πει ἴοην οἨ πο ἸπαὈίέαπές, 11κο ιο ΒραπίςἩι ἀεοροὐίαςο, 

νο {ο οτᾶαῃ :”. τοῦ Ἱορδάνου. ἸἈοτίοι, Τλοπ, ΕΚ θηάτιαῖς, 

Οαπιρ., Θµαγρο, Ῥουπ, Ταοἱ. Τὴθ αιἰῖο]θ Ίνας Ιπιρτορθγ οπαἰ ε0θᾶ 
γ ΤγαᾶαΙθ. Τα Ολίς Ἡς πτας Εοἱ]οπεᾶ 7 ἐθ θατῖσ Έπος. νοεῖοηΒ,. 
Τὲ 15 {οαπᾶ ἵπ {ο Ῥα]ς., Τΐιος, Ωο Ἰοιία, (4. Ἑτ. ωιᾶ 5. Ἐγ., 

Ὀο βαογ, 1ρ65., Βραῦ., Πἱοᾶαίϊ, Γίαἱ., Ἐθο. Ν. Τρί. 

5 “ᾖμο ἠππιοιείνπ»” βάπτισμα. Κεπᾶ, «Α. Οαταρ., Μ. (ἵπ 
πατρίη) Ἰπαίπεν απᾶ Ὢο οι, “ ἄῑς Ταυίος” Ἠε]ρ., “ ἄεῃ 

ἄοορτ”. Όαα., “Ὠααρ Ἐτείδοα. (πι νεγζο) : “" Πππιεγείο, φιῦ- 

πιεγοίοι ἵπ Ν. Ἑ. ὑαηίππι ἆθ σῤηιογδίο «ατα 4παπα ρ8ΐτες δαρίίο- 

πι ἀῑοπαῦν Ἠεάστῖοις (119σ.), “ ὑηπιογκίο, ἐπΙποΙτο ;” Βο]ιο” 

(8. Τ.), « Ἱπηπαθσίοπθπι’ 868 ποῖθ οἳ 110 ται) θαήτίζω, Υ Ἱ. 
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Ἴπικα ΠΑΜΗΕΘ) ΥΕΕΡΙΟΝ. 

οἱ ἄιο ποτᾶς οἳ Ερβαῖας {1ο Ρτορβοί, 
φαγίπα, Τ19 τοῖσο οἱ οπθ οτγίηρ ἴπ 

παγ οἳ νο Ἠοτᾶ, ππα]κο Ἠΐς Ῥαΐῇβ 

αβΕΕΚ ΤΕΣΤ. 

ες β.. 2 
βίβλῳ λόγων "Ἔσαϊου τοῦ προ- 

/ ./ . Ν - 

Φήτου, λέγοντος, Φωνη βοῶντος 
Βιο π]άοιπθς, Ῥτορατο το ιθ' φη λ.Ὕ μ ω 3 [ή ς “ . ΄ Ν 

ἐν τῇ ἐρῆμφ, «Ἐτοιμάσατε τὴν 
εολ / 3 / αν ΔΝ 

ὁδον Ἀνυριου" εὐθείας ποιεῖτε τὰς 

ΞΕΒΤΙΡΕΡ ΥΡΗΒΡΙΟΝ. 

{1ο ποτάς οἱ Ι5αἱα]ι, ὑιο Ρτορ]ιοί, 
εαγῖπςσ, ΤΠο τοίῖορ οἳ οπο οἳγ- 
Ίπο ἵπ ο ἆθβετί, Ῥταρατο 6’ 
{6 παν οἳ {πο Ἰοτᾶ, πια] 

βαἰσΏῦ, 
6 Ἡνοαιγ τα]]ογ εἶια]] Ὦο Π]εᾶ, 

απᾶ οτετγ πιοπαἰαίπ απᾶ Η11] εἶνα]] 
νο ὈτοισΗί 19η; απᾶ ιο οτοο]θά 
ο]α]] ο πιαᾶο 5ἰγαὶσμίέ, απά Όιθ 
τουρ]ι πγ8 ο]ια]] δε πιθᾶθ βπποοίἩ ; 

ϐ Απᾶ αἱ ΠοδΏ εΠα]ῃ 5οο Βιο] 
5α]γαίίου οἱ ἀοᾶ. 

Τ Του εαἰά Ίο {ο ιο πια] Βιᾶο 
Εναῦ σαπιθ {οτί {ο Ῥο Ῥαρβσθά οἳ 
μίπι, Ο σοπογαῖοη οῇ νίροτβ, πο 

/ 9 - 

τρίβους αὐτοῦ. 
' / πληρωθήσεται, 

τοῦ Θεοῦ. 

Ν 

καὶ βουνὸς ταπεινωθήσεται' καὶ 
/ Ν . 
ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθεῖαν, καὶ 

. - ἁ - 
αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας. 
ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον 

τ ̓ Ἔλεγεν οὖν τοῖς 
3 /. 

ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτισθή- 

ναι ὑπ αὐτοῦ, 'Γεννήµατα ἐχιδ- 

18 ραΐης οἰγαῖσ]λύ. Έπτουγ να]- ὅ 
167 εἶα]] Ῥο Ἠ]]εᾶ, απά 6τοτΥ 
πιοππίαίπ απᾶά ΠΠ ἀρ]αῃ ο 

πιαᾶο Ἰοπ, απᾶ ιο οτοοκθοά 
ὃν] ιο] Ώοσοπιθ ἰγαίσᾖθ, απιά {ένο 

πι τοισὮ ωαίς 5ποοἰἩ; απᾶ ο] 6 
Ποβ]ι ενα]. 56ο {πο εαἶναίίοη οἱ 

ἀοᾶά. ἜΤμαπ βαϊῖᾷ Ίο Είο {1ο ἸΤ 

οτοπᾶς {μαί οαπιο {οτί Νίο Ὦθ 

Ἱππηθτβθρᾶ {57 πι, Οερτίης 

ὅ πᾶσα «φάραγξ 
καὶ πᾶν ὄρος 

Ἐοπᾶ., Μ., 1ήάἀς]1, « {ο πια 1ού. 

”.Ἔσσα, 

ἃ α ε]α]] Ὦθ πιαᾶρ ]οτν.” 

80 ἨῬοῦ, (η Ιου) Ὑπ]σαί, Μοπίαπας,  Ἱαπήμα βίας; 
Οᾳρίαι., Βο]μοῦί, “ ἄερτπδίαν.”. 

5 α ο] Ῥοσοπιθ βἰγαὶσ]λδ;” ἔσται. Ἰαπᾶ., Ἰακοί, “πι 
Ρεοσπιθ θἰναρ]ή. ΄Μ. Βοῦ.. (τι υοτῦο) 1  Έτοπι ἴμο Ἐθῦ. εἶναι 
εἴο τι, Ἠκο Ἠθῦ. Ὁ ππηπι ἰο δε Του αἩγ Ὀήπς, Ἰ. Θ. Το θεεοπιο 8ΠΥ 
Ώψηα; ΤαΚο ἃ : ὅ. Οσπιρ. Ίρα. 40 :4. Αοΐς᾿ 18: 4. Όοπιρ. Ἱεα. 

49 :6, οο”.  Ἑνείδοι.: “Ενοπῖο, ο, εἶω εἴς σι, (οχ Περταϊκπιο, 

η ΒΕΠ. Ὦ) Ῥχο εὐμὺ» δισ, ο αἰἰφιᾶ, 

δα ο τοισἩ ααῇρ  Κεπᾶ., Μ. Καϊπα]: « Ῥοσέ τραχεῖα 

αὈαπαἰεηάσπι ες ὁδοὶ, πἲ ὁδὸν Ῥοβῦ εὐθεῖαν. ΟΡρροπίέατ ϱἵ οί 

Ἰηνίσαι τραχεῖαι ὅδοὶ οξ λείαι, πξ αραᾶ Τ9πος α6ρεγ οἱ [αυέ, 
οτάψι οὗ ρίαπας’ "8 πγς” ἶ6 ποῦ θκρτεεεᾷ ἵπ 116 ἰθχέ, ἵέ 

εΠοπ]ᾶ Ὄο εαοίσεά, - δα δε 'παβε”. ἵς απ πηπεσσςεαϊγ εαρΡ]θ- 

πιεηῦ, ποἩ ΊαΒ Όθον ἄπορρθά 87 Κεπᾶ., Μ., Ίεείθσ, Ἡοηξοῦ, 

Οαπιρῥε]], ὙΓα]κοί, Άησας, 

δ απο ιο οοπᾶ;” ὄχλοι. Νοτίου, Όπατρο. Ὑπὶρ., Έσας., 

“ αᾱ ρα” Μοπύ., “ αχδίς;”’ ἙΒο]σ., ἰοῦ ἆο 6οπαατεπ;” Ώς 

Ὑαίίο, “πι ἄεπι Ὑοἶκο;”. Όαα., “ἱ Εοϊκοί:”. . Ἐν. «ἃ Ία 

{οπ]ο. Τάᾶάε]ϊ (ν υογόο) :τ “Α. ἄποπς οἱ Ῥεορῖο, απ ἰτιθρα]ας 

οτοπά.”. «Α αρθοῖαὶ 8οπ86 οἳ ἠπῖ ποτά {6 ῥρορωασε, 39 ἀϊδ- 

Ἠπραἱε]ιθὰ ποια δημος, “Ῥεορίε” 1 ἶς πἰ[ουπ]γ ποπᾶογοᾶ 

«οοπᾶ”. ἵπ ή τονϊείοη. Ἓθπορ 1δ ἶ6 πο οοπβοιπᾶσᾶ υπ 

πα] ζαάρ” (πλ]ῇθ.ος), οὗ “ Ῥοορ]ε”.(δῆμος απᾶ Λαός). Ἑταίβομ.: 
« Ῥατρα Ποπίπαπι, αἱ αἴᾳπο {π Ίοοο οοποτοραἁ βαπέ”. “ Τ1θ 

γοτΏ ὀχλέω εἰσπίβας έο ἀῑδέατὸ Ὦγ α πιος,” Τάάαθ]Ι. ἩἨραστίοις: 

 Τωγθα, πιω] ιο ἠιοπαύπαμη, ππα]Η αἰπια], αἱ επεγοᾶμς, ρορυ]ι5, 

Φ]εῦ», νμΐσιας” 2. μ1ς., : 

ἃ «Το Ῥὲ πιπιουεεᾶ ;”. βαπτισθῆναι. Ἰοπά., βοατ]οίέ, Δ. Οαπιρ- 

Ρα]. Τί4]., “Ρος οεεοο ἵπππθγεα ;”. Τ061., «ρατη 6ος εαπιγσίάᾳς ;” 

Βεΐς., “ ροᾶουρί ἴς ποτάθη ; 7 Ταἱλαυ, “ ἠωμίθη.”. ο ο Ὦ)οίίο, 

Βολοίό, “(αἱ ας θππι) Ἱπηπιογσογοίασ:” Όπη., {ον αἲ ἀδθος, 
Τ19 τοβςοπ {ο ἐγαπο]αίύπᾳ ταῖλος ἔπαα ἐγαπα/ογγύης ἡλίς πγοτᾶ, Τ 
Ἱαγνο εἰαίρᾶ ἵη ἐ]ιο Ἠργ]είοη οἱ Μας, α5 {οἱ]οπε :--- 

1. Ολββεῖο πκασθ, Ίπ αἲἲ Ἰηβίαποες πηογθ αη οκαηἰπαξίοη Ἠας 
Ῥθου. γιαᾷα Ὦγ. οοπιρεἰεηζ βοἹιο]άτα, π]ιο Ίνοτο ποῦ Ῥἱαδοᾶ Όσα 
ΡυδβΙΠθοίίοη {ος ο ογθοᾶ, ἔλο χεκα] Ία5 Όσοι απὶ[ογπι]γ ἵη ἤαγου οἳ 

(πἹπθηςε, ἀἱρ, ἄἱρ ἐπὶο, απᾶ βεοοπθασΙγ, ἀἆγοιση, κἰπί, ουογιο]εῖπι, 

οἵο, Τπ {19 Ῥχουθβς οἱ {πο εογαάπγ, 10 Ίας Ῥεθυ 5α{]εᾶ, πα! ἴπετο 

16 πο ἀἱῄοτοπος, α5 Το εἱρηϊβοαίίοπ, Ῥοΐπθεη βάπτω αηᾶ βαπτίξω. 

Τμ9 Ἰαΐέαυ 15 πιοχο]σ-α ]αΐες Γον οἳ 116 τετΏ. 

«2. ΤΗ πο οἵ {πο ποτά απᾶ {ΐ5 ἀθείναίες ἴα ὧα Θερίααρ]πέ 

απᾶ Ν. Τεεῖ, απᾶ Ὦγ ιο εατ]γ (τοεὶς οσοσ]εξίαςίῖσαὶ νυτ]έετς οοπ- 

πηοη]γ {βγπιεά “1με Ἐσαίλετς,” οοϊποϊάςς πἩ {λλαί οἳ {116 Ο]αβ8ίοβ. 

δ. Έμο γοτγ ρεποταὶ αβιθεπιοαῦ οἳ Τοσίοοσταρμαβ, 5αοἷι 8 
Βοδρυ]α, ίερμεπς, Φαΐοου, Ῥομτογο]μπς, Ἡεάθιίοις, (πθεπβο]ᾶ, 

Ῥταίδε]ηθίάδι. Έτεη Ἐοῦίησοι---1οισἩ Ἡθ Ἱαπαγάς απ΄ ορύίοη, 

ἵη α ποίς, αῦ “1 ποατογ οἱ παίτ ἵπ οθείαῖΏ οπδεῦ τεηᾶρς 

Ἡ ρτοραβ]θ ἐλαῦ αβσίοι πας ἐλε ααἰ γοῖ, 5ο αχ α5 ῥλο]οϱψ 

ἵ οοποθγηθά, αἶγος Ἠΐ9 ἐδείπιους ἵπ Ίβεπιοης πἰἩ οπου Τιθχίου- 

5ταβ]οῖς. 

“Της ποτᾶ, ἵη α Ίαχσο παπαετ οἳ τειςῖοιδ, Ία5 Ῥοσυυ γαπάστθᾶ 

Ὦ ποτᾷς εραἱγαἰεπό {ο {π1ΠΙΕΥΕΕ. 

“δ. ΤΗ9 πηοςῦ ἀἰςμπσιής]εά Ἐοίοτπιοτς, απο 5 Ταή1ες, Οαἱνίη, 

Έεσα, ἸΜεἰαποίμου, Ἐγηάα]θ, Ίανο ακρτεξεοᾷ εί; αημεβίαρίης 

Ρε]οξ ἵαπ {πνου οἳ πο α,οτο ἀρβηίῆου, ασ ἀῑδμησιήσηθά 

κο]ο]ατβ, π]οβθ ἀρποπιϊπαἹοπαὶ οοππθοίίοης που]ά παζυτο]]γ Ίανς 

Ἰθά ἴο αποῦἸες νἰυν, ἴα]κο {Ἡς ροδίοπ οἳ {1ο Ἐείογπιθτδ. ΑπΙΟης 
ἄισβθ χηαγ Ὦ6 πα]αθά Ησίας, Τ/Ἐη[απί, Ῥ ἱεοαίου, ΖαποἩῖας, ΑΠΡ. 

Ῥοσίαυ, Μαςί]ομί, Ματ]οταίας, ἰαοκποιςο, Βατ δή, α. Ἴ6δ]εγ, 

Ἡρ. Ταγίοι, τοίῖις, (Οαρέα]ίο, Τιαπαρθ, ΤάπιρουσΗ, Ύ οξεῖας, «Α9ρ. 

Ὅβιιον, 46ο, Οαπιρρο]], απά Μασἰκηἰσ]ιῦ, 

«δι Της ππίογπι Ῥταοβίορ οἳ 1ο ἄπθες ΟαχοἩ, {π αἲ] 1ΐς 

Ώχαπο]θς, σπα {ο εατ]]οςῦ Ῥοτῖοᾶ {ο {9 ρταβθη{ ᾖϊπαθ, 

κ Τ]ο ἀρεϊναίος οἳ ἐς νεὈ, βάπτεσμα, θ6ἳο., λου]ά 6 ταπάετθᾶ 

ἵη Πογπ1οπγ πνἰέ]ν 105 βἰσήβοαΐ ον.” 

Ἑτουσλοσί Οής χαυεῖοι, {6 ᾽απηρ]αίίοη οἳ ἐπί ποτᾶ, απᾶ 

ὤλοξο ἀοτίνοά {ποια 1, 19 οπζ[οΥηο. 

ἑαΏρν” ὑπ, Νοσίου, Κεπᾶ., Απρας, Τμοπδοη, ἸΓακεβο]ά, 

Βοατ]οέξ, Όματρο, Ῥοση, Ὠ]ο]ς,, (. απᾶ «Α. Οµπιρ., Μ. “ΟΛ” ἵπ 

Τθ 6οπ5ο οἱ “ Ῥγ.” 15 ο,σο]είθ. 

) «Οβρήηρ:”. Πεννήματα. 8Ἠ41ρ8, Απρ, Μ. («επενα, 

 οΏβριίπρς” Ἐοῦ. (η υετο) Ἑτείεολ. (ἵν ἰοο), “Ῥτοβεηῖοι 

γἱρειίμα :”. ἄτεθαξ, (1σ.), “ οᾖοργίπρς”. Ἐπλβι Ῥθσα, ΟβδίαΠο, 
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ΙΝΕ 1ΑΜΕΘ) ΥΠΕΡΙΟΝ. 

λαί] πατηοά 7οι {ο Π96 ἔτοπι {ο 
πταῖ] Ίο ο0π1θ ἳ 

8 Βτίπς {ονῦἩ ἐιαγοίοτο {ναῖίς 
πνοτίΥ οἱ τερεπίαποθ, απᾶ Ῥθρ]π 
ποί {ο 5αγ πήη 7οἩσβε]τος, Ί 6 
λατο ΑῬτολαπα {ο ους (αΐπεν: {ον 
1 εαγ υπίο τοι, Τμαί ἄοᾶ 15 αδε| ο 
οἱ {λθξθ 5ίοπος {ο ταΐςο πρ οἩ]άνοι 
πηζο ΑΌτο]απῃ. 

9 Απά πουν αἷδο {μθ αχθ ἵ5 ]αϊᾷ 
ππίο {ο τοοῦ οἳ {16 ἔτθθξ: 676ΥΥ 
ἴχοο, ἰποιοίους, πῖοῃ Ῥτϊποθία πού 

{οτί σουᾷ Επι, ἵ Ἠεπη ἄοπα, 
απᾶ οαδί Ἱπίο 1θ το. 

10 Απᾶ ὧρ Ῥεορίο αείκοᾶ Πϊπι, 
βαγΊπσ, Ἡ]ιαῦ οἸα]] ννθ ἄο δη 2 

11 Ἡρθ απεπουθί απά βαἲῃ 
ππ{ο ποπ, Ἡο {ναῦ Ἰαι πο 
οοα/5, 16ἱ Ηῖπι Ἱπιρατί {ο Εϊπι ναί 
μαΐἩ ποπθ; απᾶ Το ἐμαξ Πα{]ι πηραί, 
1ού Ἠήπι ἄο Ἡκογίςο. 

14 Τπεη οαπιθ αἱδο ραοΙσατς 
ἴο Ὦο Ῥαρδσοᾶ, απᾶ εαϊά απίο Ηῖπι, 
ἹΜαξίαυ, π]ιαί ε]ια]] πνο ἄο 2 

18 Απάᾶ Ἱδ ραϊά απίο {πστη, 
Ἐχκαοῦ πο Ίηοτθ {παν ια Ὑ]μῖομ 
ἶδ.αρροἰπίθᾶ τοι. 

σΕΕΕΕ ΤΕΣΤ. 

νῶν, τίς ὑπέδειξεν. ὑμῖν φυγεῖν 
ἀπὸ τῆς μελλούσης ὁ ὀργῆς, ποι” 

ήσατε ὀδν καρποὺς ἀξίους τῆς 
μετανοίας" καὶ μὴ ἄρξησθε λέ- 
γειν. ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἐ ἔχομεν 
τὸν Αβραάμ: λέγω γὰρ ὑμῖν, 
ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων 
τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾿ 4βρα- 
ἆμ. ) ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς 
τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται: 
πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρ- 
πὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς 
πῦρ βάλλεται. 

1 Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ 

ὄχλοι, λέγοντες, Τί οὖν ποιήσο- 

μεν; ᾖἩ .Αποκριθεὶς δὲ λέγει 
αὐτοῖς, Ο ἔχων δύο χιτῶνας µε- 
ταδότω τῷ μὴ ἔχοντι καὶ ὁ 
ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω. 
12 "Ί]λθον δὲ καὶ τελῶναι βα- 

πτισθῆναι, καὶ εἶπον πρὸς αὐτὸν, 
4ιδάσκαλε, τί ποιήσοµεν; τὸ ο 
δὲ εἶπε πρὸς αὐτοὺς, ηδὲν 
πλέον παρὰ τὸ διατεταγµένον 

ΒΕΤΙΡΕΡ ΤΕΠΒΡΙΟΝ. 

οἱ τῖρετε, «πΠο παχποᾶ σοι {ο 
8οο {οπι 11ο οοπίτπς Ἠταίὴ ὃ 
ἙῬτϊπο {οτίι, Ἰθυρίοτθ, "ίμο 

ῬσοΡος {γα(5 οξ ταρεπίαποο, απᾶ 
Ρεσῖη ποῖ {ο 5αγ π]δηίη Τοττ- 
5οἱνο», Ίο Ίανο Αταϊατη "ου 

οὐ {πλου ; {ον Ι 8ΑΥ {ο γοιι 
Ειναι ἄοά 15 αδίο οὔοιι {μεβο 
Βίοπθς {ο 14156 αρ ολ/]άναι »[ου 
ΑΡνα]ιαπι, αΑπᾶ οΥ6η ΠΟΥ λα 
αχο 15 ]αἱᾶ αἲ {πο τουί οἱ {116 

Ὄνθθι: 6ΥοΥΥ {πθο, {Πογοίοτ, 

ψ/ίοἩ Ῥηϊπσθίῃ πού {οτίῃ ροοά 
Επί, τς οπῦ ἄοπῃπ απᾶ οαςί 

Ἰπίο {1ο ᾖτθ. Απ ἴ]ο οτογᾶς 
αξ]κοᾶ πι, αγίηρ, "μαῦ (ση 
β]α]] πο ἆοῖ Απ Το, (8ης π/ΘΙ- 

Ίπο, βαῖᾶ {ο ἴμεπι, Ἠ9 ἐμαί Πα ζι 

ἴπο οσα», Ι6ὐ πι Ἱπραγί {ο 
Ἠῑπι, αῦ Ἱιαῦμ ποπθ: απά Το 

ἐλαί Πα] {οοᾶ, 16ῦ πι ἄο "ίηο 

841Π6. Απάᾶ σίαχ-ραἴλοτογς, αἱρο, 

6119 {ο Ὦ9 Ιπιπηθγβθᾶ, απᾶ βαῖᾶ 
{ο Ἠΐπι, ΈθασΠοΥ, πγαί εἰνα]] νο 

ἄοᾗ ἎΑπά Το εαἰά {ο ἴπεπι, 18 

Ἐχαοῦ πο τους {λαπ ὑμαῦ νμΙο 

Γ-- 0 

κα 1 

-ι 2 

Φολοῦί, “ ρτοσεπίες;”. Κήπο] {1η Μαϊ, ὃ : 

βειίθ. ΒΥτ. ον 

πίθ.” Ἠοδοιίους (ὔι ο61 09) : 

Ρτορεπίέεκ” 

οἴ]θυΒ, 

κ αΊγγΠο παγηρᾶ;” τές ὑπέδειξεν. Μ., 

μας 1ΐ5 πδαα] {ουσο θχο, 

1 Πιο οοπήης σαι”. τῆς µελ]λούοηε ὄργδε; 

Ἠεῦ. Ν. Τοεέ, "πολ. 

“ Ωσαοᾶ παύση 86α Ῥτοάποίππι ϱϱῦ 

Α8 αηπ. α]ίογηαζῖγε τοπάρτίης, “ Ῥτουᾶ,” π]]ο]ι Ίως 

86 6απΠο αἰσπ]βοβλίοι, απά Ἰας Όθθη «πἀορίρά Ὦγ ἸΜονίοη, απᾶ 

ο 6 0ης”. ἐκ. ἌΝο 

Ρ [ος ΑΡγαπαπα ; 

Τὴ, “ οἴρεγαγπο ϱΥο- 

Ὠ]οᾶα, “ Ῥτορο- 

α 6 οπά ϱΥεη που τ ᾖ 

Νονίοῦ, 

τα] οἱ ἄοπῃ 

με]. Το “ ον ἆοππ 

ἐγεε». 

Ὅουί, 

Ὁμαχρθ. Τ18 αοπἰςὺ 

Καπᾶ, Μ. π τὸ, “ οαῦ ἄοπη 

νου, Κοπᾶ., Βοατ]αίζ, Ῥδμη. 

τῷ Ἀβραάμ. Ἔλοιεου, Ῥγοεοπί πδασθ 
ἀσπιαπάς “ {ον,”’ ταί]ος ανα “ απίο,” ου 007 

ἤδη δὲ καὶ. Ἐοπᾶτίαῖς, Ῥομίησοι (δη), 

ἐκκόπτεται. ΤΠοπι., Ῥεπη, Ἐεπᾶ, Μ., 

” 18 πο Ίοησαι αρρ]ἰεᾶ {ο ἴμο αοῦ οἱ Γε]έις 

εί πο Επά “ οιῦ ἄοπη” αβοᾷ, ἵ Οῖς βοπ5θ, ἴπ (Ε. Υ.) 

Ειοῖτ ϱτοτθΒ,’ Βερί., τὰ ἄλση αὐτῶν ἐκκό- 

Ῥο Ἠγεύία, “ ἆοπι Ἱεοτηπιεπᾶθη Ζοτπο2”. Εεΐσ., “ ἄστ {ἑοο]οπιοπᾶσα 

ἔοονη τ”. ση, «θα ΕΠΠκοπιπιοπᾶρ Ὑτεᾶςἳ” Ὑπα]α., Μοπίαηις, 

Έκαφηνας, « γεπίπτα ἵτα Ἡ” Τα], “Ίνα νοπέατα 5”. Τίς γοπᾶριῖης 

Ῥγοβοηίς {πο ἠοασΠ{ πηῖἩ αοοπταογ απᾶ οοποίξεπθες. 

πι ϱ πο Ῥχορος (ῖίς οἳ τερεπίαασθ;” μαρποὺρ ἀξέους τῇε 

µετανοίαε. ΟαπιρΏοϊ! ταοπᾶθις ἀξίους Ὦυ “Ῥιορο” Έοσα, 

μα Απποῦας οοπτοπϊθηίος γθερἰςοἙηήςς;”. ῶε Φασγ, “ἀϊσπερ ἠα(ς 

ἄρ ρόπίίθησο ;”. Τα], “ {γαβα σοηνοπὶθηἡΙ αἶ]α οομγεγβίομθ”.«Α8 

αἩ αἰζευπαβίνθ τοηᾶσχίηᾳ, “ {παϊΐς βαἰίαὈ]θ {ο τερεπίαποθ”. 1 Ῥτθίον 

Ώιθ Βγεῦ τοπᾶστίης, 48 πιοςέ Ῥογδρίοποις, 

πα ΤΟΥ οµΥ [9ήμου ; πατέρα. ἸἈοτίοη, Τποπα., ἩΓα]κοί, Όοαυ- 

1οἱ6, Ώμαρο, Οαπιρ., Μ., Αποας. ᾱ. Ἑτ., Β. Ἠγ., Ὀο Βασγ, “ρου 

Ρότο;”. Ῥίοᾶμά απά Τα]. “ρε ραᾶνος” Ίψεν. ρου ραάνς,” 

4 Τορ ἵπ οοπβασίοης 1ο ἐμο ρτοβεηῖ, ἵς ο,σο]οίθ, 

ψετε, Ὥουϊ, 20 : 20, “ οαί ἄοπα,” Βερῦ., ἐκκόψειε. 8ο 2 Κ1ηρς 
19 : 28. Ίρα. δΊ : 24. οοἳ 14: 1. ὅει 22... ”- 

» α μας μοι: Πί οὖν. Ἰπής οτάευ οἱ νο ἐοχί Ἱανπιοιῖπος 

πει οαῦ 58 Ἰοηιεπῶί. 8ο ἸΝοτίου, Καπᾶ., Ἀοείογ, Έποπιξοη, 

Βοατ]αῦί, Ὠϊοἷ., Ῥεπη, Φαχρθ, Μ. Ὑπ]ς., Ἠσας., Οαδία],, “ Οπἱά 

6υ5ο;!”. Ἓσσα, Βομοῦί, “ Θιά 1πίσας, ”. 1060. “ Ωπό Ῥαθς Πα1- 

πηΟΡ,” 

 «αποπειίης :”. ἀποκριῦεῖς, 

ἀαπί” 

απ «41 βαπο;”. ὁμοίως. Τποτη., Ὠϊοι., 9ματρθ, Οπππρ. 

να {ρκ-σαίμετοι;” τελῶναι. Νοσῖο, ΠΥΡ, Οοατ]θίῇ, ἩΓαλο. 

Ποἱᾷ, Τ]α Τιαΐπ " ραρ]σαπίϱ” ππρ]οῖτεά α8 “ραρ]ίσαπς,” ἶε {ασ 

Ίθες ἱπίς]Ιαϊρία {ο οοἵηπιοπ τοδᾶσις, εναη ἡλῖς τοπάθεῖης. Τ]θ 

ψοτᾶ ἵ9 ἐχαηε]η(θᾶ απὰ[οσπι]ψ, ἐπ Οπής τογβίοη. 

Ἐαπάποῖς Μ. Β. Ὦτ., τόροι- 



ΤΗΕ ἄΟΡΡΕΙ ΑΟΟΟΒΡΙΝα Το ΠΌΚΗ.-ΟΗΑΡ. ΠΠ. 2τ 

ΚΙΝ ζΑΜΕΘ) ΥΒΕΡΙΟΝ. 

14 Απᾶ ἴιο εο]άϊοις Ποπ]δο 

ἁσπιαπᾶρά οἱ Ἠΐπι, εαγίπο, ἁπά 

π]ιαῦ ε]ια]] πο ἆοἳ Απά Ίο εαῖᾶ 

ππ{ο ἐλαπι, Ώο Υ]ο]θπος {ο πο 1ΠΔΗ, 

ποϊίῃθτ «0ο1896 απ 14]β8ΙΥ; απᾶ 

Ῥθ οοπίοπέ πι γοαΥ Ίγαρος. 

16 Απᾶ α5 ἴιο Ῥθορἱθο πθιο Ἱπ 

οχροοία/ίοπ, απά αἲ] ᾖπθη Πιαβεά 

Ἰη {ποῖτ Ἰθατίς οἳ ύομπ, πλούλθ 

Ἰο ποτο {1ο Οµτίςέ, οΥ πού; 

16 ΦοἈη απαπογθᾶ, βαγίηρ ππίο 

ἔλοπν 11, 1 Ἱπάθοά Ῥαρῶπο γοι 

σα παίοι; Ὀαι οπς πισαετ 

απΕΕκ ΤΕΣ1. 
- / ι 

ὑμῖν πράσσετε. 1 ᾿Ἐπηρώτων 
{ 

δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόµενοι, λέ- 
« - / / 

γοντες, Καὶ ἡμεῖς τί ποιήσομεν; 
- 9 Ν 

Καὶ εἶπε πρὸς αὐτους, Ἰ{ηδένα 
λ / 

ιασείσητε, µηδε συκοφαντήση- διασ. 5 η 

τε' καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις 
ὑμῶν. 

α Δ ο - 

1 Π]ροσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ, 
α / ΄ : 

καὶ διαλογιζοµένων πάντων ἐν 

ταῖς Κκαρδίαι αὐτῶν περὶ τοῦ 
ι / / 3 ὰ ΄/ ε 

Ἰωάννου, µήποτε αὐτὸς εἴη ὁ ϱ 
ΧἌριστὸς, Ὁν ἀπεκρίνατο ὁ ᾿]ω- 
η. ο / ευ Ν λ 
άννης ἅπασι, λέγων, ᾿Εγὼ μὲν 
ο / ς . 3 Ν 

ὕδατι βαπτίζω ὑμᾶς' ἔρχεται δὲ 

ΕΏΥΙΕΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

ἵς αρροϊηίθᾶ {ον τοι. Απά 14 

αοο]ά1ους, 74159, «αβίοά Ἠΐπι, 6αΥ- 

Ίπο, Απά π]αῦ Ελα] πο ἆο ὃ 

Απᾶ 6 φαϊᾷ, «Ἠχίοτί {οπι πο 

016, πθΙ{μος αοοπεο απ {α]5ε]γ ; 

απᾶ Ὦ6 οοπ{οπύ πα γουγ παρθΒ. 

Απᾶ α8 ιθ Ῥθορίθ Ὢστο η 16 

Εχρθοία Μου, ἁπᾶ »θ]] Ψθγθ τοῦ- 

5οπ]πο ἵΏ {μοῖν Πθαγίς “Ο0ΠςΘΓΠ- 

1πδ 6ομη, ἀπ]είπετ Ἡ6 πγοτο πού 

ιο Αποζηἒσᾶ, {οΏπ Γαποποτθά 16 

ἔλεπυ α1Ι, 5αγίτο, 1, Ιπάθθᾶ, Ἱπι- 

196156. γοι. 5Ίπ παίῖθοι, Ὀπΐύ οπ6 

ς 
να [ος τοι!” ὁμτν. ἜΤλπθ εεπίομος Ίθγο, ἵ Ἠαχε]ι «απίθες 3, 

Ργοροβ/ῖοη 16 Ῥ]ασοά Ῥείοτε «γοι.”. Το δατ]ίος Έπο. ταπς]αίους 

Ρετοεῖταά 16, απά πνοίο « πηίο γοι.” Ὁο Τγηᾷα1θ, ΟΥάππ1ον, 

«σπονα. «Αεγπαίῖτο, “ {ο τοπ.” 

χα βο]ᾶ!εια ;”. στρατευόµενοι. Ἴλοπα, Οαπιροσ], Αποις, Μ. 

16 ατε]ο {5 Ἱπιρτορατίψ ἱπίγοάασσᾶα Ίπ ἴμθ Ἑ. Ὑ. ἨΝο αγο]ο ἵπ 
ο Ὑοίΐθ, Σρεγ. Ίο 8. Ἐν, χεπάρις 1ο γγονᾶ πάςβηΙιε] Ὦγ 

μᾖ6ς σε ᾖθ πειτε” (ή Βοπιο 5ο]ά(εις}. πα (ὔπ οεγόο) τ “1ά 

ᾳπθά, στρατεῶταε οοηβίαῦ οηίπι ρα Ιοῖρία αὐ Ἠουχαίς, αποοὶς οί 

Τα π]β, Ίοοο κα ραῥαπβίναπι ροηί βοἶευο” Το ορίαίοη οἱ βοπιο 

οοππππεηίαίοτς, ἴῑιαῦ {ηοςο που βο]άϊθις οἳ ἘἨογοᾶ «ΑπΠρας οἨ [λιαίν 

πιατοἩ αααἱησύ {1ο Αταῦς, ἆοεῦ πού το οἩ΄ αη7 φο]ίά ὑαςῖς. 

Ἐπίπορ] σειαατ]κς τς  Ὁ παπι απἴεπι Ῥαυ πιἰΠέος 11105, απ] 0 οἰναπηῖς 

φἡθοίος, οαβητο δοσπιοηίοης Ῥογουίσος, Ἰπέο]Ησαμα!. αἰπύ ϱαάσοῖ, αἩ 
βοπθῖ]ες, 5εᾶ, πό ἑκατόνταρχος ἴ]ο Μαϊ. 8 : ὅ, νου Ὠοὶ οα]έονος, 

αύχηπα παϊΠέος Ἠοπιαπί, αω Ἡθνοαϊς Απάρα, νε] ῬπΗρρί, αἱ αἰά 

τοϊαπέ, ἁσβαϊνἡ πορπ((ω” 

ζαπᾶ., βμαιρθ, Ίαἷκοί, 

Σα αρ]κοᾷ ;" ἐπηρώτων. ἸΝΟΤΊΟ, Καπᾶ, Οαπιρ,, Τποπιδου, 

Ἰοείογ, ἸλΓαἰκο[είά, ποϊννα]ϊ, βαυρο, Ῥσοηπ, Θοβσ]οίδ. 9. Εν, 

αἹπίογοσδγουί;”. Του. “ ργοσιπίαραπτ”. Ὑπὶς., Μου, Ίνης- 

πηπβ, « πογοσαβραπότ. Ῥσσα, Οαθία]., Φομοῦί, “ ἠπίθιοσανπηῖι” 

6 Ῥοπιαπᾶ' αοοονάΊησ ἰο Ῥτοκεπῦ Ἰκασο, ἶ8 ἴοο δίΟοµς, {ο Τ6 

οπιρ]ογοᾷ ας {1ο δηπἱνα]ομῦ οἱ 16 νουῦ. 16 πας {αίκαη ἤγοπῃ 

Ἐγπὰα]θ! νετσίοι. 

Σ “α1βο;”. καὶ. 

5 Ἐχίοτί οπι πο ο18:” ἸἨηδένα διασείητε. Τ]Ἡο ΡΕΙΑΥΥ 

βἱσπϊβοαίίοι οἳ {ία γοτὸ ἴς {ο ελαίκο νἱοϊοπ]γ”. (Πήάᾳ6])), Ἠ]κα 

Πιο Ταδία  οουοπο,” Ὁν πο 16 ἵς Ῥτοραι]γ τεπᾶσισᾶ Ίπ ἴ]ο 

γαἱς., Μομί,, Ένας., Ώσσα, Ορεία], Βολοῦ, Ὦγ α παιτα] Ῥνουθες 

οἳ ἠιοασ]έ, {6 πνας αρρ]ἰεᾶ ἰο αοΐς οἳ νἱοἶοισο οοτιπηϊἐθᾶ {ου ἐε 
Ῥα9ροβο οἳ οχἰογώπα Ῥτοραχίψ, οἱ Ρ]απάσιῖπσ σοοᾷςδ ΟΥ ΠΠΟΠΕΥ. 

Βο ο ὙΠοίίο, «« Ῥεγαπλοῦ-- πἠθπιαπᾶ,”.. Τὔου., «Νο ἀοπρο[αῖς ά 

ππᾷ]ο, ἩΜονίοη, “ο ποὺ εροϊ]---απγ οπς,”. “Το ἆο γίο]επορ” ἵ5 

ηοῦ η αοοονάαποο ππὶ οἱ Ἰάΐοπι, ουσ] {6 Ίαν οορῖθᾶ {οπι 

Ἐγηᾶριο Ὁγ αἲ] θ οασ]ν Ἐτα. ἑαπεἰαίοσβ” “5ο πο ους π]βι 

τ]οΐθπος ”. που]ᾶ Ῥθ α Ῥτορες καυθμίαίο {ος ἐς Ῥηταςο. ΤΗί8 
ποπ]ᾶ, Ίοππενοτ, Δ11] {ο Ὀτῖπο οπό {9 ρτορον {ογοθ οἱ {118 1εχί. 

Ῥ]οοπαί.: “Τό 16 Ῥοεί, α5 εαἰτα]οπέ {ο, απἆ, 1ηάεσά, {ουηά Ίπ ἴπθ 

Τη. οοποµίο, “ο αχἰοτῦ ΠΙΟΠΘΥ Ὦγ ἀῑπί οἱ τοβίς οἱ τῖο- 

Ἴ6πος.” 

ο] που τεκροπίησς”. διαλογιξομένων πάντων. ΤΙΟΠΗ., 

Μ., Ὑνγακεί., Θπαγρο,. Ἴὴθ Ῥιοστθβςίνθ ἴογπι οἱ ἔπο Ἱππροτίοοί ἵΒ 

Πηθςύ αοοπταίο Ίο. Τό Ίνας Όσςμ αἀορίοά Ὦγ Ιοπᾶ. απᾶ Τ]ιθ] νο]. 

Α8 αἩ αἰίουπαίνο τοπάθιίης, “ τους οοπεϊάθι ιο.” 

5 εῥοπορπίης”. περ. Ἐαπᾶ. Μ., Τποπι, ΘΠατρθ, Οαπαρ., 

Ῥθμη, Ελα], “ ΟΛ” ἵπ μμ 8θπ5ς 1η πο] 16 ἶ5 Ἠθνο οπρ]ογοά, 18 

οὐφο]εῖς, 

4 πῃθίλου Ἡς ποιο ποῦ;”. μήποτε--εἴη. 98αππρθ, Σ6ΠΗ, 

ὙΓεξίαγ, “ πηθί]ιον νο πας ποῦς”. . Ἐν. «οἱ ῃοι1-θίτο 1] τπθ εεγαῖ{ 

ροῖπέ τ”. Τ085., οἱ ἐ] δοῖα;” ᾱ. Ἐν.  ϱἳ σαι π)δαῖς ροϊηί 5’ 

ὁγαῖσ., “πο [ογίο 1ῃ56. θεού,” ο Ὑοίίέα, “ο, ας πῖολί---6οση 

πιδοο;”. Ῥοαὶρ., “οὗ Ἠ] πε πιοσε]ἡ]κ--ομ πηνθ  Ἠν 1ίε 

ορίαΊνο (εἔη), ἂν 6 πηθιςθοοᾶ, Ἠοορ. (αήποτε.) Βοπιθ ἔταπβ- 

Ι409Υ5 Ίανο απρροξδοᾷ ᾖαῦ ωήποτε ἵδ Ἀθιο δᾳπϊτα]ευί {ο εἴποτε. 

ε «Τπο Αποζηζος Ό6ο οἩ. 2: 260, ποῖς. 

5 «απαπογθᾶ επι αἲἲ, εαγίης;”. ἀπεκρίνατο--- ἅπασι, λέγων 

Κοαμᾶ., Θμανρθ, Ν., Τε] νγαϊ. Το ονάου οἵ νο ἐοσύ Ώας Ῥουπ 

αἀορίοά Ὁγ Οαπιρροί], Τποπι., αά Ὠ]ο]ς. Τ]ο εα]ψ Έπος, {παπδ- 

]αΐους {ο]]οινοά {ο αραπσοπιουῦ οἳ Τσηάαίς, π]]οη πας ἀθτϊγθᾶ 

Ώτοπι ἐς Ὑπ]σαίο. Ῥεῖς., “ απνοονᾶἁθ---ααμ αἷ]θι, ζοσσοπᾶς. 

ξ απ παίος;”. ὅδατι. «. Οαπρ. Ἰοχίοι, «ΔΑ. Οαπιρ. Λ., 

Ἠλουη., Ἰαἷαί, 9μα1ρ6. 19ου, “ο αρπα5”. Ώ6 Βασγ, “ ἄαπς 

"θα 1 ΒραἨ., “ ου απ. ;”. Τία]., « πθ]) αοαπα.”. Το Ῥνεροβίον 

ἐν 16 οὐγίοπεὶ ππάουσίοοᾷ Ῥείοιο ὅδατι. Ἡ ἵ οσργοξεσά {π {1 

Ρονα[οἵς, Ἁ[αϊί. ὃ 11, Μαῖς 1: 8, π]ηοτο πο Ἴανο ἐν ὕδατι, ἐν 

Πνεύματι Ἁγίῳ. Ἱπ ἴλο Ῥαδεισα Ῥείουο τ18, ἴἶπο βοπίοησο οἶοξες 
πέν ἐν ΠΠνεύματι «Ἁγίῳ. Όοπιρατο Μάατίς 1 : ὅ, π]οτο ἐν τῇ 

Ἰορδάνῃ ποταμφῷ ἵδ χοηᾶετοᾶ {π ὧθ Ἡ, Ύ. 0 ἵα ἴλλο τῖνου οἳ 

ζοχᾶσπο" ΤΕ ἴνο τοῦ βαπτίξω βἰσπίβας “ο πηπιθυςθ,' ππίσἩ Ίπε 



28 ΤΗΕ αΟΡΘΡΕΙ Ασοοβρινα Το ΠΌΚΗ.--ΟΗΑΡ. ΤΠ. 

ἘΙπα ζΑΜΕΒ) ΥΒΗΕΙΟΝ. 

λα Τ. οοπιοίῃ, πο Ἰαΐοηεῦ οἱ 
π]ιοβο εἶοθς 1 απι πού πογίμγ {9 
ππ]οοδο: 6 δμαῇ Ῥαρῶήπο τοι 
ψηι ιο Ἠο]ν ἄποεί, απᾶ δι 
Πτο: 

11 Ὑμοβο {απ ὃς ἵη 5 Ἰαπᾶ, 
απᾶ το π]] ἑποτοπσἨΙγ Ῥατσο Πῖ5 
Βοοῦ, απᾶ ῖ]] σαΐπθυ {ο π]ισυῦ 
Ἰη{ο 15 σατποτ; Όαΐ πο οἶαβ πο 
σι] Ῥυση σῃ τς ππηπεπο]αΡ]θ. 

16 Απᾶ πιαπγ οἶπευ {Πῖπος ἵπ 
Ἠΐ5 οχλόν{αἼοη ργθασλεά τς ππίο 
16 Ῥθορ[ο, 

« Χ - 

ἱκανος λῦσαι 

πυρί: 

΄ 
ρον κατακαυσει 

απξεκ ΤΕΣΊ. 
5 ο / / Φ » »λ 
ὁ ἰσχυροτερος µου, οὗ οὐκ εἰμὶ 

Ν 

τον 
5 ΄ ” - 3 ε -- 

ὑποδημάτων αὐτοῦ. αὐτὸς ὑμᾶν 
βαπτίσει ἐν ΗΠνεύματι αγίρ καὶ 

Δ Δ - 
Ἰδπολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα παρα- 

ο) 3 / Ν / 
καλῶν εὐηγγελίζετο τὸν λαόν. 

ΕΒΥΙΡΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

πρη ου λαα Τ. οοπιθίι, Νο 
είταρ οἳ π]ο5θ 5Ίοςς 1 οτι πού 
νγοτίἩγ Ιἱο Ίοοςθ, Ἡθ ΙΙ Ἱπι- 
πιεςο Τοι Ἠπ ἴ1ο Ἠοίσ Βρϊπϊ, 

/ ω 

ἱμάντα τών 

απᾶ πίπ το; πλοςο {απ 1ς π 17 
Τ οὗ τὸ πτύον ἐν τή, χειρὶ 115 λαπᾶ, απά” Ῥο υψΠ] 1ποτοισ]ι- 

αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖ τὴν. ἅλωνα [1 οἶοαπςο 5 "Ειγακηήσ-Βοος, 

αὐτοῦ: καὶ συνάξει τὸν σῖτον εἰς] απᾶ μι ας η νέο Ἠ]β 
κ.» , ανν 4 1σταπβῦγ: Ὀπέ 11 ππ] οραγη τι 

Τη” ἀποθήκην Αυτο. ΤΟ δὲ οχῦτ νο ο ργιςἩ πα ποποα Ρο 

πυρὶ ἀσβέστῳ. [βτο, Απᾶ ᾿ «οχΏοτίίησ τας {ο 18 
πιαἩγ οἶπογ {μ]πσς, "Ἠθ Ρτεασ]ιοᾶ 
Ώιο σοοᾶ πΘΥ5 {ο {λε ῬθοΡΙθ. 

Ῥε]ῖθτο ἶ5 α {ιοῦ, {Ἠεπ, {ο τις {μα ρίγαξο “ Ίπππιθιςς θα παίοτ,” 

ἸπγοίνοἙ α νἱο]αβίοῃ οἳ 1]ϊο ἰᾷΐοπι οἳ ος ΙΠσυασο. 

Ἀ απο είταρ»”. σὸν ἐμάντα. Ἠοῦ.  (ν υετὸο), “α ἴλοπς, ος 
βίταρ οἱ 1εαο ς” ΤάᾶΔεΙ], « α ἱεαίιεγη οἴγαρ, οἳ ἐλοπρ.”.  Ῥε]ρ., 

κ άθπ τρις”. ᾱ. Ἐτ. απᾶ 9. Ἐτ., “ἷα οουττοῖς»”. Τρευ., “]α 

οοθα;”. ασ, Μοπίαπας, Ῥοσα, Έτη. Ορδία]., “' οουϊσίαπη.” 

αμ Ταἱσπεῦ ” 16 ορεο]αίς, 

{ αἴο Ἴοοβθ;”. Λῦσαι Ἐοῦ. (Λύω), "ἴο Ἴοοβε, 08η, Ὁ]αῦ ἲς 

{αςί Ὀουπᾶ.” Βο ες νγοτᾶ {5 ρτορετ] τοπᾷοτοᾶ ἵη (Ε. .) Ματ 

16519: οἱ τ2. Ματς Ττ 3δ. Ἱπκο 18 : 15,16, σομπ 11 τ 44. 

ης Ῥηταςθ ἵ5 ποσά ἵπ Αοἲς 13 : 25, απά τεπᾶετεά (Β. Υ.) 

μα πγλοςο εἶοθἙ ο Πή {6εῦ Τ αηι ποῦ πγογ{ιγ ἴο 19059 (σαι). Τι 

Πησ]ίδα Ῥρτοβα "'πη ” Πὰ8 ο πθσαίἶνο {01606, ας 1η “ απ[εθ” « ππ- 

ἀἱβοογετοᾶ. Ἔσποο πο Ἱπιρτορηίείγ οἳ ἴἶπο γαιὈ “ αππ]οοβοι” 

} απ ἐν Ἴπο Ῥτεροβίίοη βμοπ]ά Ίατο {ΐς οτάἴπανΥ {οχσθ 
Ἴθτο, ο Ματς 1 1 5, ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ἵδ τοηᾶσγοᾶ 

ατα Ώιο τίνοτ οἱ 1 οτᾶαη.. Θο Ἰζεπᾶ,, . απᾶ Α. Οαπρ., μαυρθ, 

ὙΓακθῖ, Τ]οπι., Μ., Λησας. ασ. Μοπίαπας, ἁἶα το 6, Ἐν, 

« ᾷαπς τ” Τ0ου. «απ ”. Τα]. 6 πο]]ο” 

κ ῑπ Τπο Ῥτοροδίθίοη 18 οπαθᾶ ἵπ νο Όεσυ Πιτ] Γνοτη 

λε /δοῦ, παῦ πυρέ ἵς οἱοφα]γ οοπηθοίθᾶ πι ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ. 

Α 15 {6 πού τργοκνεί, Ἱ. Ἠανθ ἠαλοίσεᾶ “ὑπ Θο Μ. Β, Ἡτ., 

α ἄαης 16 {ει }” 1005. “6η {αθσο;”. Τα]., " πο] {ιοσο.” 

1 νἩΠ Πιοτοιση]ψ οθαηςδο;”. διακαῦαριε. Ἰζεπᾶ., οιέοη, 

Όαπαρ., Βοαχ]οίή, Ὑγαχοί, Τ]οπι., ““ Πιοχουσ]]γ οἶσαπ ;”. Ἠοῦ. ({η 

υεγδο), “ ἰο οἶαποο ἐλοτουφλίη ,” ΈῬετα απᾶ Οαδίο]., “ Ῥευραγςα- 
Ρε: Βοποῦ «εσρωραῦίέ;”. Β. Ἐτ., « Ἡ πεοῖετα Ῥραπαϊίθ- 

ππεηέ;”» Ἰραμίαη, “ ΠἩπαρίατά Ῥογθοίαηθπίςο;”. Βοὶρίο, “«σα]--- 

ἀοογπαϊτεναπ.”. “ Ῥαϊσο)) ἵη 11 5οηςθ ἁοπιαπᾶοά Ἰουθ, ἵ5 οὗσο- 

1εευθηί. 

. ᾱ Ἠλγαββίηρ-Ποοςς”. ἅλωνα. ἜἛθπα, Βμαχρθ, Ὠϊοἷ., Τλοπι., 
Μ., Ἐοῦ. (ἵπ υούο) Ἐαίπα]: “άπρα, ἶοοις ἰστεπάϊΐς }γιπιοηΗς 
ἀεθιπαδι οωὐαία[ς, αὈ ἀῑο απῖπι ἐπίατατο φο]οραπὸ Ἠεῦταί οἡ 

οέῖαπι πσπο ϱο]οπύ Οπεπία]ος,” Τ1ο εἰησίς πτονᾶ ““Ποου ” 18 ἴοο 

ἀπάρβηϊ{θ. 

” 5 «ΡΤΑΠΗΙΦ1” ἀποθήκην. Τποπβοη, Ὠ]ο]ς., Βομη]θίέ, Ὦπαυρθ, 

Οππαρ., ΑπΏρα8, Μ. Κατω: “ χαπατῖα, ἀποθήκαι ειδηΐ οπνΘυ- 

πο βαρίοσίρπθ»», αὈὶ Οτἱθη(ί6 οἴθὮ Γεαπιθηύαπι, γίπαπι, οἶσιπι, οἵο,, 

Λιζαής πείνας τοββιτατο 5οἱοραπί.”. ΄Έμο τοπᾶρησ Ὃσ “Όαση” 15 

ορτίοπε]γ {ηοχαοῦ, « (ατποτ ” ἵδ ποτ; τοριτ]οἰθᾷ {ο Ῥοείγγ.- 

9 «Ῥητῃ πρ” κατακαύσε. Ἐαπᾶνοῖ, Ὁμαιρθ, ἸΓαζεί., Μ. 

γα]ρ., Έτας,, Μοπί., “ οοπιρατοῦ ;””. Ἠδσα, “ οχατοί Ἐοῦ. (Τσ. 

8.78 ἐ]αί οπθ οἳ ο πθος οἳ ματὰ Ἱ6 “ {ο βἰθησίμθη {116 ποδίον 
οἳ {νο αἰπιρίθ ποτά, απᾶ 1{ 16 οι οἴίοη αἴπηρ]σ ηζεηρίγο” Ἡοθ 

ἆρβπεςρ κατακαίω "ο γα ἄσιυη, 9 εΟπδιήπε ιαίεγ]ή, Ἑπρι. ἰο 

Όωη ερ Ῥο (Β. .) Ῥατα[Πεί, Μαύί, 5 : 13, “Ἡο ψ] ανα αρ.” 
2 Ρεϊ. ὃ :10. Ἐεν. 8: Ἰ. 

Ψ «εγΏλ πηραεπομαρ]ο Ππο;”. πυρὶ ἀσβέστιρι τηῖς 16 11ο 

παλατα] αιταηρεπηθηξ οἱ ἐς βεπίοησς, Τό 16 ἐμαί οἱ Μαέ. ὃ «19, 
πηςγς {μα ἰοχί {8 6 88π1θ. Θο Ἐεμᾶ., Ῥεπη, ΦΠαιρο, ΊΝαἷκοί,, 

ὙΠεξίαγ. 

α ««ακλοτίης;” παραμαλῶ», Βπαγρθ. «Α8 πο αοὺ Ιπά]σα{θᾶ 
Ὦ7 παρακαλῶν παβ α ρατί οἳ Ώιο ρτοασβίης, πνθ οατ πού γῖζὰ 

Ῥτορηίαίγ 15ο α Ππϊ{ο τετΏ, απᾶ 5αγ, ““θ αχ]οτίθᾶ- -απᾶ Ῥγεβο]ιεᾶ.” 

Ὥοηορ ἴιο ρανοῖρίαὶ οοπβίιοβῖοη 18 Ὠθσθεεβαγ. πας. Μοηῦ, 

Έστα, Ἑναδπιας, “ οχλοτίαηςς”. Οαδία]ῖο, “πποΏΈης;” Ἠε]ς., « νετ- 

πηπαπθηάθ.” 

5 αᾱς το”. Όταν Ἰάίοπι πΏ] ποὺ α]οι ἐο Ἰεγαὶ τοπᾶστίης 
α ακ]ογῖης πιαηγ οἴ]ιον ἐπί.” ο ππα](θ᾽ φεγοόπο απᾶ ποῦ 

ἐίπας ἴπο οΏ]εοῦ οἱ ἴ]ιο γογῦ 1ο αχ]ογί. Ἔλο ραχαρ]ιτακίίο τεη- 

ἀθτίπς οἳ ἐπίς τοιςε, « Εν πιβΏΥ οἴμον οκλουβαζίομς,” α5 πε]] 48 

ἐμθί οἱ Ἐγηάα]θ ({οοπγοά Ὦγ πα 10. Ὑ.) Ἱηγοῖνας απ πππθοβεξαγ 
ἄδρατίατο Ίτοπι {ο οοπθοβίοη οἳ {πο ἴοχί. «Βμοπ]ά {6 ο 

ἀεεπιοᾶ Ῥείέεν ἴο τεπᾶογ παρακαλῶν Ὦ} ιο Βπίΐο ναιὈ, ιο {ο]- 
Ἰοπίπο {5 κασρεξίθά α5 απ΄ αἱίεγπαἤνθ, “Απά Ίο οχλοτίθά αξ {ο 

ππαηγ οἴμες ᾖήπος, Ὕ μοι Ίο Ῥγεπο]οί,” οἱο. 

” 

«Ίο Ῥτθασλεά {πο σοοά πονς;” εὐηγγελίξετο. «Α]ἰποπρ] 
««ρηποιποθ”. ος “ ρυβΠει ” σοοᾶ ηθισς πγοι]ά Ῥγοδοπί {ο {οπσλύ, 

ΕΜ] {ο Ῥτομολ””. Ἠας Ῥεσσπιθ ἐπ Ἰοαάἷαρ ἐστπι {ο νο αοί ος 

ραυ]οῖγ ἁρο]ατίης τοἠσίους πα. . Τὲ 15, ἠωογοίουα, ἀἀοπιθᾶ τηοβέ 

αρρτορσίαΐο, Τ]ο πγοτᾶ 15 πνε]] ππάθβίοος, πθτεγετ ουν Ίπησαασο 
Ἱ Αροκοπ. Ῥιῦ α8 εὐαγγελίξομαι 88 Έο 86Π56 οἱ Ὀπηρῖης 

αμ ροοᾷ πθπς νο αΌονθ τεηάθτίης ἵδ. ἆεσπιεά αοσαταίθ, ΊΤ]οτα 

το 8οπιθ Ἰηπδίαποος {η πο Ν. . πηοτθ {ο οἰατκοίετ οἱ 119 

πθβδασθ ος ηθπ8 ἵδ ποῖ Κερί {π γίοπ Ὦσ πο του, απᾶ ἔμοη {19 

εἰπιρ]ο ἔθετα ῥγεασδ, ρε, εἱιου, οἵ απποιηεε γη] ο οχαοῦ. Α9 

4Ἡ αἱίοπαίίνο τοπᾶρίπα, “ης Ῥγθδοιθᾶ 11ο ϱοερε]”. 8ο -Απραθ. 
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ΚΙκςα ΑΜΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

19 ἙῬαΐ. Ἠετοά {πα ἰδίτατοίι, 

Ῥοΐπς τερχοτθᾶ Ὦγ Πϊπι {ος Ἠσθ- 
ο χοᾶίας 5 Ῥτοβιος ῬμΠρ π]έο, 
απᾶ {ος αἲ] ἴθ οτ]]5 π]]οᾶ Ἡοτοᾶ 
λαᾶ ἆοπο, 

90 Αάᾶθᾶ γεῖ {πῖδ αφοτο α]], 
Ὠιδί ο οπαέ πρ ὁομτ ἵη ΡΕΊΕΟΠ. ἐπὶ 

αξξεκ ΤΕΣΤ. 

19."Ο δὲ “Ἠρώδης ὁ τετράρχης, 
ἐλεγχόμενοε ὗ ὑπ᾽ αὐτοῦ περὶ ἔρω- 
διάδος τῆς) γυναικὸς Φιλίππου 

Α . 5 -. Δ κ. τοῦ αδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ περὶ 
πάντων ὧν ἐποίησε πονηρῶν ὁ 
Μι Γρώδης, ” Ὁ προσέθηκε καὶ τοῦτο 

ΔΝ ” Ν 

καὶ Κατέκλεισε τον 

ΒΕΥΙΕΒΟΌ ΥΕΕΒΙΟΝ. 

Απάᾶ Ἠοετος, {19 ἰοίτατο], Ὀοίπς 19 

τοργογοᾶ Ὦγ Επ «οοποθιπίης 

Ἠοτοᾶῖας, 15 Ῥτοίλποι πα τνῖ{ο, 

απά "οοποθτηίης αἲΙ ιο ατ]]θ 

π]οὮ Ἡστοᾶ Ἰαά ἄοπο, αἀ ἀεᾖ 20 

"018, αἶο, 5ἴο ἴιαπι α1Π, ια Ἱο 
πᾶσι, 

91 Νοπ που αἱ] {ο ροορΙο 
πογθ Ῥαρ{σπεᾶ, 16 08116 Το Ῥ888, 
Ὀιαῦ ἆθεις αἱδο Ῥεΐπς Ῥαρ[πεᾶ, 
απᾶ Ῥταγίης, ἴῃθ 
ορεπεά, 

33 Απά {ἴπθ Ἠο]γ ΟΠοςέ ἄθ- 
βοοπάθᾶ Ίπ 8 Ῥοᾶσ επαρο Ἠκο α 
ἄονο προπ Ἠήπι, απᾶ α γοῖοθ 64116 

ἧοπι Ἠθανση, πο εαἰᾶ, μοι 

αγὲ πιγ Ὀο]ογαᾶ Θοη Ἱπ ἴμορ Τ 
απι νε] Ρ]εαξεά. 

28 Απᾶ «εδις Ἠϊπιβε]{ Ώθσατ {ο 
ϱ6 αΏοαύ Ον γεατς οἱ αρ8, 

Ἰθαγοη Παβδ|, 

δ, 32 ρανὸν, 
µα το Αγιον 

Ιωάννην ἐ ἐν τῇ φυλακῇ. 
.. "Εγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισ- 

θῆναι ἅπαντα τὸν λαὺν, 
]ησοῦ βαπτισθέντος καὶ προσ- 

/ » ο Ν ” 
ευχοµένου, ἀνεφχθῆναι τον οὐ- 

Ἆ . Αν ἑΝ - 

καὶ καταβῆναι τὸ 1Γνεῦ- 

ς κ Ν 39 ΣΧ ΔΝ ὡσεὶ περιστερὰν ἐπ αὐτὸν, καὶ 
Δ 3 3 - / / 

φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι, λέ- 
Ν ων εν 

γουσαν, Συ εἰ ὁ υἱὸς µου ὁ ἄγα- 
Ν 3 ΔΝ . / 

πητὸς, ἐν σοὶ ηὐδοκησα. 
5 Α ω ε 5» - « 9 3. 

αὐτος ἦν ὃ Ιησοῦς ὡσεὶ ἐτῶν 

εμπί πρ ἀοΐῦπ ση {ο ῬΙΊβοἩ, 

εΑπά Τί ο.149 {ο ῥ858, πγ]ιθη α1 21 

Ώιθ ρθοΡ]θ πογθ Ιπιπιθγβεᾶ, μα 

ᾗοβᾳ5, αἱεο, Ὀεῖπο ἀπιπιθγςεᾶ, απά 

Ῥιαγίης,, [πο Ὥθδαγοτ πας ορθη- 

οἆ, απᾶ ὧπο Πο]γ βρῖνϊ{ «ἄθβοσπᾶ- 52 

εᾷ προπ Επι ἵπ α Ῥοᾶ1]γ Ρίοτπι, 

Ἠ]κο ο ἄονθ; απά 8 νοῖοθ 98Π1Θ 

ᾖγοπι Ίθαγεῃ, δαγῖπο, Έποι ατξ 

ΠΥ Ῥο]οτοά Φου; 

πα]] ρἱθμδεά, Απά εὔ6δς Ηϊπι- 28 

861Γ πας αὐοαί Εήγίψ Τεατς ος 

καὶ 

ο 9/ 
σωµατικῷ εἴδει 

1η ἴῃοο Ι απι 

125 Καὶ 

Ἠεο ΤοΡ. απᾶ Ῥτοίεο]. οα Ἠῆς τοιρ. 

α πονς,” 16 πού οΏξο]θίθ. 
6 Τ1άἱηρς,” ἵω 11ο ε6η5θ ο 

Ἐοῦ. (1οσ.), Ιζοπάτ]οῖς, ΊΓεβ]αγ, Ῥεπῃ. ε οοποστηίηρς”. περὲ. 

«ΟΛ λονο, ἶς απιβὶσιοτς. 

Ἡ ὁ Ῥχούμονς” πο Τοσί. Ἡοοερῦ. ας Φιλίππου Ὀείοτε τοῦ 

ἀδελφοῦ. ἈΒα]οῖῦ ποπιατ]ς οη Ως ποτά: “ Ῥοεῦ γυναικὸς α.ᾶ. 
γι]σο Φιλίππου (οκ ϱ]ο55.), οπιἱεείηχας ουπα (τίθοὺ. οἱ α1. απούοτ]- 
ἰαΐο Ῥ]αήίπαοραπα οοᾷᾶ, (ἄθοετα απο) Υογ8ς, Αππηθη., Ῥ6υα. (Ύ16- 

109), αοἱ»., ΒΙατ., Ὑαἱς., 1. Φας.”. Τὲ 16 οαησο]εᾷ Ὦγ ἀπΙοςρασ]ι, 

ΤασἨπικηἩ, Τή6σὰ., ἅπαρρ, Τ]16/16, απά Ὀταο]κθίεά Ὁγ ΤΠέπηαπη, 

Νού τεοοσπ]πεᾶ Ὦγ ο Ὑπ]σαίο. Ἴλοτε 6 πο τοββοπαὈ]θ ἄοπὸοί 

λα 19 16 απ αἀάῑθῖοη {ο {1ο θεχί. 

9686 ποῦο ἵ, 

πα Π18, αἶδο ;”. καὶ τοῦτο. Ἰεπᾶτίαις, Βομτ]ίί, Μ., Αησας. 

Τοεγ., “ αςίο ωπηρίθη ; 5 Ματάοσῖς, “ αἆᾶσά ἐάς, αἶδοι” 

κ «το {επι ο]: ἐπὶ πᾶσι. Το. Απσας, Μ. Τ0ευ., “6 

ἰρᾶος [οἶ]ος].” Το Ῥνεροβίίοη πιἰσμέ Ὦο τοπᾶρτεᾶ ́ “Ῥεείάρς,” 

Ώιουρ] τηλοαί οἩγ οερθοία] αἄγαπίασο. ὙΝ μον απιρ]ογθᾶ ἐο τηατ]ς 

αζάδίοπ. ος ποουπια]αίίοη οἩ ΟΥ {ο βοπιθθ]ῖπς αἸτθαᾶγ πιοης]οποᾶ 

ο; ἱπαρ]ίσᾶ, 16 πια Ώθ {ταπε]αίοά Ίροη (οπ), απιίο {έο), ὑοδίᾷρα, 
Βου. (1α.) “Αγονα” ἵη ἴμο Ἡ, . οπἱσίπαίθᾶ Ίπ {πο “«5προν 

οπιπία” οἳ ο Ὑηἱραίο, 8. Ἐν. «ἂν ἐοαΐος;”. ο ἸΜείίο, “7α 
αΠεπι 

Σ “ οοπσεγηῖπς ;”' περὸ. 

3” Σπ ιο Ῥείκοῦ ;” ἐν τῇ φυλακῃ. Τλπδ]α]. ἈἙσῖς., “ἵπ ἂρ 

Εεναησοπίεος” Ῥο ἸΨείίθ, ἴπς ο[Απσπίες,” Ἰρετίαι, «6η ] 

οαγσο]. 8ο Βραµ. Τ]θ αν/σ]ο εἸιοπ]ά πού Ὄο οπιέεᾶ Ίσυς, α5 

τῇ φυλακῇ ἵ ἀεβηῖί, «ο]η Ίσα οοπβασά ἵι ἰς {ους οἱ 

Μασλωτις, τΥθ]! Κποπη {ο 4058, π]ο πουθ τοβίάεηῖς {η Ῥαἰεςίίηο. 

1οδερἩ., Απία. 18 : 6, ᾷδ, Καὶ ὅ [Ἰωάννης] μὲν ὑποψέᾳ τῇ 

ρφδου, δέσοµιος εἰς τὸν Ἰαμαιροῦντα πεμφῦεὶς, τὸ στροειρη- 

µένον φρούριο», ταύτῃ κτίννυται. 

: ο«Απᾶ ἵό ο8Π1θ {0 ρ8ξ5;”. Ἐγένετο δὲ. Τποιη, Απσας, δι, 

ΝΜ. "ο ογάεν οἱ νο ἴθχί Ἱς τοα]ηθᾶ Ἠθυθ. 8ο Ψπἱσ., Έτας., 

Ῥσχα, Μοπίαπας, Οαδία]., Βομοίί, θσν., Που. Ν. Τεεί., Τΐ]ιον, Ὦθ 

Ὑπαίίο, Ῥε]ο., . Ἐγ. απᾶ Β. Ἐγ., Ὀε βαογ, 196. Ώραμ., Ὠϊοᾶαί!, 

1ω1., Όση. 

5 ᾖοξορηάᾶθᾶ προη Ἠϊπη,” οἱο. Τηΐ5 ἵ5 ο παὐατοὶ α11αῃσθ. 

πηοηῦ Ίῃ Ἐπο]ἰκα. Τὸ τοηᾶσις με βδηίοποθ πιουθ Ῥειερίοπους αμά 

Ἠαγπποπίοας. 9ο Ῥθηπ, Ὠϊο]ς., Μ., Οαπαρ. Θ. Βν.,  ἀθεοεπάϊν 5υτ 

Π1ἱ οοπ1πιθ ππθ οοἱοπαιβθι” 

δ εε[ουα:”. εἴδε. Ῥομ, οατ]θῖς, ΊΓαἰκεί., ΊοξΙογ, Ὠϊο]ς., Μ., 

Οαπ1ρ. Β. Ἐγ.,  {ονηιθι” 

ο 6 Τρεις Ἠήτηξε]Ε τας αροπέ Ο1γίγ Ψεατς οἱ αρα, Ὑλλοη Ίιο Ώεσαῃ 

ἠής φεζηἰσίγη ;' αὐτὸς ἦν ὁ Ἰησοῦς ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα ἀρχόμε- 

φορ. ἸθβΙογ. ΟἨπίῆος Ἠαγθ Ίοης Ῥουα ἁἰγ]ᾶσά αξ {ο {16 Ῥτορες 

χρμᾶοτῖης οἱ ἐπί Ῥαξεασο. Τ46 ἰπηε]αβοι ἵπ ἴπο Ἡ. Ύ. πας 

ἴα]κου αἰπιοξῦ ποτά {οτ πνοτά ᾖγοπι Ογαηπιθν”ς γονρῖοη (1559), “Αηᾶ 
ἆοεις Πἱπιςο] Ῥεσαη {ο 6 αροιί Ιτίγ 7εαῖς οἳ ασθ.”. Βο ἴπθ 

ἄθποτα (1551), “Απᾶ «οδας ἸΗπιδεὶξ Όοραη {ο ο αὐοιέ ΕΥ 

Υθατε οἱ ᾳσθ, Ὀείης 45 πποη 5αρροβεᾷ;” οὗο, Τγπᾶσ]ο ση Ὀείίευ 

ἠπάσπισηί----αβαπίπς λαῦ 118. ορ]εοῦ οἱ ἐπ πυτίέου γγαὰ εἰπαρ]ψ {ο 

βἰαίθ ἴ]θ αρο ο{ ἴῑιο Ἑοάσσπιοι αὖ ἴ]ιο οἵα, νο π]ίοἩ {1ο παιναΊγο 

Ἱοά Ῥτουσ]λό Ἠΐς Πϊδίουγ---γθιιάθιθά 116 Ῥαβσασο, “ζοδις 1ήπιδαΓ 

να αὈοιῦ Οήγῦγ σ6ατς οἳ ασο αι ο Ῥεραηπο, Ὀείης 5 πΠεη 

βαρροβθά, θίο. ΤΠ ίοι Ίας Όθοι ᾖαίκοη ὮΥ πΙαῦγ 19ΐοΥ Ἰπογ- 

Ὀτοίθυς, α5 Βομοῦί, ' Ἐν 1ρεο ἆ6εας εταῦ {66 ἐσ]πία απΏος παΐας, 

ασαπα. [ραῤ]ίεο αρεγε] Ἰποϊροτεῦ; Πας, πὸ ραζαραίαν, οβορ]ῦ 



ΤΗΕ αΟΡΘΡΗΕΤ ΑΟΟΟΒΡΙΝα Το ΜΌΚΗ.--ΟΗΑΡ. ΤΠ. 

ΚΙκα 1ΑΜΕΡ) ΥΕΠΡΒΙΟΝ. 

Ῥείησ (α5 Ίγας εαρροςεᾷ) ἐιθ 6ο οἳ 
«1}οδθρ]ι, πγ]ῖο]ι γγαδ έλε δοη οἱ Ἠ ο]!, 

94 .Ἠ/ΠΙο] να έλο δοη οἳ Μαϊ- 
Ἠιαῦ, μίσος. Ὕαδ ἐλο σοι οἱ Πεν], 
υλίος ας ἐλρ 5οπι οἱ Μοιολῖ, πνάοὮ 
1/8 έρο 5ο οἳ 6αππα, νλ]οῖι πας 
ἐλο 50η Οἱ οβεΡΙ, 

αβΕΕκ τΕΣΤ. 
΄ » / Ἀ : 5 Τριάκοντα ἀρχόμενος, ὦν;, ὡς ἐνο- 

ου ΔΝ δν ε . µίζετο, υἱὸς ᾿]ωσὴφ, τοῦ Ἠλὶ, 
. Ν . ΑΔ. ο 

54 τοῦ Ματδὰτ, τοῦ Δευὶ, τοῦ 
2 α .. 

Ηελχὶ, τοῦ ᾿Ιαννὰ, τοῦ ᾿]ωσηφ, 

ΤΕΤΙΡΕΡ ΥΕΒΕΙΟΝ. 

ασθ, πιο Ίθ Ῥθσαν ἠόο ππὐηίοίγη, 
Ὀείηᾳ, α5 παξ διιρροφεᾶ, {1ο 5οπ 

οϐ ἆφοβορίι, «6 εοη οἱ 111, ἴἹια 

5οη οἳ Μαίίαί1ι, {1ο 5οη οἱ 1μθν!, 

{ο 5οη οἱ Μα]ολῖ, νο 5οη οἱ 

94 

ο Ὁν 
20 ΥΓ ΜΙΟΝ γαβ ἐλε «ο οἳ Μαϊ- 

ἑαὐλπίας, ΙΟ 98 ἐλο ου οἳ 
ΆπιοἙ, Πο ας ἐλο σοη οἱ Νααπη, 
ΜΝΠΙΟἨ γας ἐλε εοπ οἱ Β6ἰ1, πνμ]ο]ι 
48 ἐφε σον οἱ Νασσθ, 

26 ἨΓμΙοΕ τας ἐλε εον οἳ Μακ, 
Ψλ]οἩ Ίγας έλα δοπ οἱ Μανίαἰμῖας, 
πλῖοῃ γας ἔε ε«οπ οἱ Φαπιθὶ, πο 
πας ἔλε δοη οἳ στάα, 
ο Νϊοι γας {λε δοη οἳ φοαῇ- 
πα, ὙΠίοὮ πας ἐμο 5ο οἳ Ἡλοσα, 
πηῖσ] Ἴνας ἐλο εοπ οἳ Ζοτοραῦα], 
πάσα πας ἔλε σον οἱ Βα]αζ]μίο], 
πλ]σὴ Ίσας ἐλε ον οἱ Νοτὶ, 

256 ΓΠΙΟἨ γγαβ ἐλεσοη οἳ Μο]ομὶ, 
πλ]ο] ας ἔλε σοπ οἱ Δάάἰ, π]]οὮ 
σαβ ἔλοα «οπ οὗ Οοδαπι, π]ίο] πας 
ἔλε «ον οἱ Ἐλπιοάατι, πο] γγας έλα 
ροη οἱ Βν, 

29 ὙμήσΙ τας {ο 5οπ οἳ ὧο056, 

26 

ἸΝαγγαὶ, 

τοῦ Γατταθίου, τοῦ ᾽4μὼς, 

τοῦ «Ἀαοὺμ, τοῦ ᾿Ἐσλὶ, τοῦ 

36 τοῦ ἸἨαὰθ, 

Ἱατταθίου, τοῦ Σεμεϊῖ, τοῦ Ιω- 

σήφ, τοῦ ᾿Ιούδα, ᾗ τοῦ ᾿]ωαννᾶ, 

τοῦ Ῥησὰ, τοῦ Ζοροβάβελ, τοῦ 

Σαλαθιὴλ, τοῦ ΛΝηρὶ, ὃ τοῦ 

Μελχὶ, τοῦ ᾿.4δδὶ, τοῦ ζωσὰμ, 

τοῦ ᾿Ελμωδὰμ. τοῦ Πρ, 3 τοῦ 

᾿]ωσὴ, τοῦ Ἠλιέζερ, τοῦ ᾿]ωρεὶμ. 

ζαηπα, ἴπθ 5οπ οἱ οοβορίι, ἔνα 
5ου οἱ Μαἰίαἰμῖαμ, ιο δοη οἱ 

ΑπΠΟΒ, {6 βοπ οἱ Ναμαπι, ιο 

5οη ο{ Ἠσαρ]!, {ιο 8οη οί Ναρρα!, 
ιο 5οη οἱ Μααῖλ,. ιο 5οι οί 
Μαὐαὐίαᾗ, ἴπθ εοπ οἱ Βἰήπιοὶ, 

ἴμο 80η οἱ «οδερῇ, ὑπὸ 5οπ ος 
ο πάασμ, ἴλπο 5οα οἳ ζο]απα], 

1ο 5ου οἳ ὮΏδθδα, ο 5ου οἱ 

Ζατπρραζο], ιο 6οη οἳ Φμοα]ῖ- 

οἱ, ἴ1ο 5ου οὗ Νετ, ἴνο 5ον οἱ 

Μα]οΠῖ, ο 5ου οἱ Αάάῑ, ὧιε 

8ου οἱ Κοδαπι, ιο δοπ οἱ Δ]- 

πιοᾷἙτη, ἐμο. 5ο οἳ Ἡν, ἔνο 5οΏ 

οἳ ὧἆοβ6, ἐμθ βοη οἱ Ἐ]οχος, ιο 

6ου οἱ ὧοταπι, 6 5οπ οἳ Μαί- 

τοῦ 98 

Βοατ]οιῦ, ““Απά ὀοεις Ίνας, πΊιεη Ῥδρίηπίπς ή πι], Οἱ 

εατς οἳ ασο, Ῥοΐπα,” οἱἷο, Φμαιρθ, “Απά ᾖ οι Ἠϊπιβο]Ε, που Ίιο 

Ῥεραπ, Ίτας αροιό θµίνόσ σοαις οἱ ασς, Ὀρίπα,” είο, ἸΜουίοη, “Απᾶ 

ᾖορις πας αρουέ τί γθατς οἷά πνΊιεη Ἡς Όεσαη Ἠΐς πήπϊςγ; 

οίπο,” οἱο. ὨὈίαῖς, “ ζοδας Ἠπιςα]Ε γαρ αροαῦ ἠΙγίγ γεατς οἱ ασᾳ, 

ηση Ίο οοπιπηοποσά [Πής πηπ]είτν] ; Ὀοίπα,” εἰο. Τη ῖς πιοᾶς 

οἱ τοπᾶσονίης {ο Ῥαξεαρο, ἀρχόμενος 85 ἵϊδ δα] {οτσθ, Ῥεΐης {ο- 

Ἰοψθᾶ ὮΥ εοπιεήηςσ απᾶστείοοά αξ τὴν διακονεία» αὐτοῦ, “ 15 

ἠηπΙςωγ.. 6 γοῦία αἀορίς ὑλίς πιοᾶρ οἳ ἰπίογρνοἰα ου, ἐλιοιια]ν 
Ίο ἆροι ποῦ δαρρ]ψ ιο οΗραίς, “ὔεσις ταν υπσθίαἩν ἀτοῖςοίς 

{αἲις α]έ, αἷς ου απβης, ππᾶ πνας,” οἷο. ευ) πεηα]γ εο {πε Β. Ἡν., 

“παπά «όδας οοππΊοπςα, Ἡ όἰαῖξ Δσό ἄοπνίγον' τοπίο αἨ5, 

ἐαηῖ,” οἷο, ος Φασγ, “ζθδις αγαϊ οηνίτοη ἱτεπίε απς, Ιουδα] 

6οπΊήεηςα ἆ 6Χ6ΥΟΟΥ 8οη πηπ]ςέόχθ, όἰαηϊ,” οἷο. ΤΡοἨ., “θια 68.5 
60πιο ἄθ 1ος ἐναϊπία, αΠος, ϐἱ 6πΊροραΥ 6] [δα παἰπἰκίοε]ο].”. Τλο 

Ώιουτγ αἀορίοά Ὦγ 5οΠ16, ὑλαῦ ἀρχόμενος ἵδ Ῥ]θοπηφίϊο απᾶ ἐλαῖ 

Όλο Ῥαβδασο πια ο τεπάρταά “0 6δις ας αὐοιί ὑμίγίψ γεατς οἱ 

σα” ἶ6 ογ]ήεηίΙσ ορροεαᾶ Ὦγ {16 πεο οἱ ἀρξάμενος οπιρ]ογοᾷ ο 

ΤαΚα, Α ος 1 :25, ἐν παντὶ χρόνῳ, ἓν ᾧ «εἰσῆλθε καὶ ἐξηλθεν 

ἐφ᾽ ὁμᾶς ὁ κύριο Ἴησοῦς, αρξάµενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος 

Ἰωάννου ἕως τε ἡμέρας, κ. π. . ΌὉοπρατθ Ααδ 10 : 31, τὸ 

γενόμενο» ῥῆμα καθ’ ὅλης τῇᾷν Ιουδαίας, ἀρξάμενον ἀπὸ τε 

Γαλιλαίας, μετὰ τὸ βάπτισμα ὃ ἐκήρυξεν Ἰωάννης, 118 τθη- 

ἀοπίης ἵπ ο Ὦ. Ὑ. (Οὐαηπιοϱ) ἵς οὐ]ασίίοπαδθ, οἩ {πο ρυοαπᾶ, 

ναί, σ τοὐβίπίης ἀρχόμενος (Ίτ 195 οαιήγα]οῃύ “ Ῥοσίηπίπο 3), ιο 

φοηίθησθ ἵ6 θηΗ/γ6]} οἈβομνα, Ἡ πο Ὠιοισλύ 1ς, ἐαύ  οξας πας 

αροαέ Ογύγ γεαις οὗ ασθ,” έπθυ “ Ῥερίπαίης ” οαπ ποὺ Ό θες ἵπ 
οοπ[οπαίἔψ η πο πο [ει Ιάΐοπι. Οµ ο πο]α, πο τοπάθνίης 

βἴνευ αὖονε 15 ἀοεπιοᾶ ριοίοταυ] ἴο οἶέ]ιος οἱ ἔ]ορο πγμήο]ι Ίνανο 

"6ον ποβοθᾶ, 3. ΕπΙρΙοΥ5 “{ο ἴσαε]ι” α5 ἴπο παρρ]επποηό αξίοι 

«Ῥεραπ.. Ἠοῦ. τοπᾶρυς νο Ῥαδδασε 48 101915, (ἄρχω) “αι 

1εδιι Ἰήπιδε]ί 10» αδοιὲ ἐλέγίή γοατς οἷά αἲ ὧα ὀεσαμ, οἶο., Νἱ5 ρα] 

ποϊηϊδγ, ἶ. ο, 07 15 Ῥαρίίσαι απᾶ ιο ἀρβεεπί οἳ {με Βρίπέ προν 

Είπα: 5ο Ῥπήμησπι, Ζ46., ἀρχόμενος τζε εἰε τὸν λαὸν ἀναδεέξεως 

αὐτοῦ ἦτοι τῆς διδασκαλίας." Ῥθνοταὶ Ιγ{ευς Ἠανθ επᾶρανουθά 
{ο αἀ]αξί ἐ1ο ἀβιομ]ῖες Ρυθεοπίοᾶ ἵπ {1ἱ5 Ῥαβξασο Ὁγ α ΙείοΈησο 

{ο απο, 4: 5, 4, οι ιο βεινῖοο οἳ {πε Τμενῖίςς ἵς ἀείοι- 

πιϊπος, α5 οοππυῖης ἴγοπα ἠΠ]τίγ γεαις οἱ ασε ἴο Βῃγ. 19 ᾳποία- 

ση ἶ6 ποὺ αἲ α]ἱ το]ονατπῦ, {ον ΟΗηῖςέ Ὀε]οποεά {ο {1ο ἐγίμο οἱ 

ο ασ], πο ἴο ας οἳ Ἰθνι. Ἠθ να πο α Ῥιηϊοδύ αεν {1ο 

οτᾷςν οἳ Αατοπ; οἳ οοπ1ςθ, λα Ιαν. οἱ ιο Ῥυεδίμοοᾶ ππάον 

Όπο αποϊοπί ἀἱβροπκαίίου ππεΓο ποῦ αρρΗοαΡ]ο Το ΠΠ, Θεο Ἠου. 

Πτ14-19. 

ἃ «Της 6ΟΠ οἱ ἨΠ; ” τοῦ ἨἩλ. «ΑΦ υἐὸς 8 απιρ]ογοᾷ Ῥο[ονό 

Πωσὴφ, ἵν ἶ8 Ιε[ὲ {ο Ῥ6 δαρρ]ῖοᾷ ἐΙτοιρ]ι αἲ 1ο οἶλεν Πηδίαποσς τι 

π]ήσἩ {νο παπι οἳ α {πέος οσα {η 1πίς σαηθα]ορίσαὶ Ταῦ]α. 

ΤΗ Ῥ]αςθ “ {ιο 8ο, Ἰ]ιοτείοχθ, 16 τιοῦ {ΠαΠοίσεά αξ 8 5αρρ]επιοπῦ 

οἩ ἴθ βατπθ Ῥηϊποϊρ]θ, πἡ]σι Ἰηδεχίς 1η Ὥοπιαπ. Έψρο Όιο ῬτοπουἨ, 

ἐμαῦ 15 ποοορκατί]γ απάογεβοσᾶ, ἵπ Ιπά θεάς οἳ Ἰηδίαποςς, Ῥε[ουθ 

νουὈ. « ὙΠίο πας”. (Ξς πο γης) 6 6αρογβποας {π 11ΐ5 {ορ]ο, 

Ἡ. µας ποὺ Ώθοπ οπιρ]ογεά Ὁγ Οαπιρῦοϊ], Τ{οπα, Ἰθσοσ, Βοαχ]είῦ, 

Ὀ]ατρο, Ῥοππ, Ἰζαπάτῖος, Μ. Ίο ουιοσταρίι οἳ ἐῑνο Ώαπιθς 

μας Όθου οοπ[ογηιθὰ {ο ὑλμαῦ οἳ ἔ]ιο Ο. Τερῦ., 15 Ιπάσσίθα ἵη ἴλο 

Μ, . Τη α {8 ἰπδίπηροα, ΨΠθγθ αν η8πΙΘ ἆοσς ποῦ αρρεαν {η Πϊθ 

Ο. θεῦ., {έ ας Ὀσου αποᾶἰβθᾶ Ὦγ α οοπιρατίβοα ΨΙ Πιο Ἠευ. 

Ν. Τορύ, 



ΤΗΕ ἀ05ΡΕΤ ΑΟΟΟΒΡΙΝα το ΤΌΚΕ.--0ΟΗΠΑΡ. ΠΠ. 8] 

ΚΙΝ σΑΜΠς) ΤΕΠΡΙΟΝ. 

π]ήο]. σας ἐλμε 8ου οἳ Έλεποι, 
πο. ας ἐλο «οπ οἱ ζοτῖπι, γγ]ήοἩ. 
πας ἔλθ οη οἱ Μαἴ(μαί, πιο γα 
ἔλε 5οπι οἱ Ἰμον]. 

50 ο] πγαβ {λε 5ο οἳ Φ1πι- 
6οῦ, πο πας ἐλο «οι οἱ στᾶα, 
π]]ο]ι πγς {λε 5οπι οἳ «086ΡΗ, ΙοἩ 
ν/αδ ἔλεσοπ οἱ ὅοπαα, πο παδ 
ἐλε σοη οἳ ΕΠα]ςάπι, 

81 ὙΓηϊος πας ζλο 6ο οἵ Μαίοα, 
π]ηο] Ίνα έλο κοπ οἱ Μαπαη, π]η]οἳ 
πγαβ ἔλε σοπ οἳ Μαἰίαίμα, πηίσ] τας 
ἔφο ον οἳ Ναίμαη, πηήοἩ τας ἐλο 
ϱοπ οἱ Ὠανῖᾶ, 

82 ΓΙΟ γναξ {λε «οη οἱ ᾖοβ59, 
πμίοὮ πας έλα σοη οἳ Ο,οᾶ, π]]ο] 
πας ἴῤε-δοπ οἳ Βοοῇ, υλίοἃ πα 
ἴῶο 90η οἳ Φα1πιοη, πγ]]ο] πγας έλα 
0 οἱ Νααββοη, 

88 γπῖο]ι πας {λαο εοπ οἳ Απιζη- 
αἄαΏ, πο] Ίνας έλε 5ου οἳ Αταπι, 
γγπΙση πας έλα σον οἳ Ἑδτοπι, πο] 
π8ς ἔφο δοπι οἳ Ῥ]ανθς, π]ΙοἩ σας 
ἐλε ςοη οἳ Ὅτπᾶα, 

84 Πο] παρ έλε 5οπ οἳ ἆαοοῦ, 
πΠΙοἩ τας Μο ϱοη οἱ Ίξααος, π]Ἡ]οἶι 
παδ {λο 5ο οἱ Αὕταμαπι, πο] 
ας {ᾖο ον. οἳ Τματα, π]ιῖο]ι πας 
έλε 8οη. οἳ ΝαςΜο5, 

86 ΠΙοὮ πας {λε οοπ οἳ Θα- 
τισ], π]]οὮ Ὕγας {ᾖο 5οπ οἳ Έασαπι, 
τ]οἷι ψα8 ἔλε 5ο οἱ Ῥ]αίεο, πο] 
πας ἔλε 5οπ οἱ Ἠερου, πιο] πας 
ἴμε «ο οἳ βα]α, 

36 ἨΠΙο]ι παβ {λε οπ οἳ Οα]- 
παπ, λος Ὕνας {λα ον οἳ Α:- 
Ρμακαᾶ, π]ήο] τνας έλε «οπ οἳ Βοπι, 
ἨἨ]ο]ι Ὕγαξ {λε 5οη οἳ Νοβ, π]ηο] 
πας ἔλε 5ο οἱ ΤαπιθοἨ, 

δτ ἨΓμΙο πας ἐλε 5οπ οἱ δα: |» 
Ἰμπραία, «Ἠ]οἃ πας λα οι οἱ 
Ἐποςῇ, πο] Ὑας έλε σον οἱ ζατοᾶ, 
πηήσ]ι πα {λα ρου οἳ Μαἱο]ος], 
ἨΠίο] πγας ἐλο κοπ οἳ Οαΐπα, 

98. ἨΠΙοἩ τγας έλε 5ο οἳ Έπος, 
πηϊο]ι πας ἔλε σοη οἱ Βθί]ι, πη]]ο]ι 
πας ἴλο «οπ οἳ Αάλπι, πἩ]ο] ος 
ἔλε κοπ οἳ αοἆ. 

απ»ςς ΤΕΣΧΤ. 

50 τοῦ ατθὰτ, τοῦ «4ευϊ, Ὁν τοῦ 

Συμεὼν, τοῦ Ιούδα, τοῦ ᾿Ιω- μεων 9 

σὴφ, τοῦ ᾿]ωνὰν, τοῦ ᾿ Ελιακεὶμ, 

[οὰ α Α .. Δ - 
5Ι τοῦ ἸΗελεᾶ, τοῦ Ηαἰνὰν, τοῦ 

ᾖ/ατταθὰ, τοῦ Ναθὰν, τοῦ «α- 

βὶδ, ὃν τοῦ ᾿Ιεσσαὶ, τοῦ 42βὴδ, 

του Ἀοὸς, τοῦ Σαλμὼν, τοῦ 

Παασσὼν., ὃὃ τοῦ ᾽4μιναδὰ 2 μινα 2 

ο) . Ν ο 

τοῦ ᾿ 4ρὰμ, τοῦ ᾿Εσρὼμ, τοῦ 

δ4 Φαρὲς, τοῦ ᾿Ιούδα, ὃν τοῦ ᾽[α- 

κὠβ, τοῦ ᾿]σαὰκ, τοῦ ᾿ 4βραὰμ, 

ὃδ ποῦ τοῦ Θάρα, τοῦ ἸΝαχὸρ, 
Δ ο - - 

Σαροὺχ, τοῦ ᾿Ῥαγαῦ, τοῦ Φά- 

ο ιά . 
τοῦ βερ, τοῦ «Σαλὰ, λες, 

56 τοῦ Καϊνὰν, τοῦ ᾿Αρφαξὰδ, 

- Ν - - .. 

τοῦ Σημ, τοῦ «Νώε, τοῦ «4ά- 

ὃτ - [4 Φ 

μεχ, τοῦ ΙΜαθουσάλα, τοῦ 

᾿Ἐνὼχ, τοῦ ᾿Ιαρὲδ, τοῦ α- 

τοῦ «Ἰαϊνὰν, ὃὃ τοῦ λελεὴλ, 

᾿Ἠνὼς, τοῦ Ση06, τοῦ ᾿4δὰμ. 

τοῦ Θεοῦ. 

ἘΏΥΙΑΒΟ ΥΕΠΡΙΟΝ, 

{αΐἩ, ἴο δοηπ οἱ 1μονὶ, ἰμο 5οπ 80 

οἱ 6ππθου, έπο εοπ οἱ σπα], 

ἴπο 6οη οἱ ᾖοβορῖι, ένο 5οπ ο 

ο ζοπαα, πο ϱου οἱ Ὦμα[κῖπι, ἴ]ιο 8] 

8οπ ο{ Μα]]α, Όλο δοπ οἱ ΜΙαίπαπ, 

16 5«οη οἱ Μαζίαί]α]ι, ἐο 50η 

οἳ Ναίπαπ, ἰμο 5οη οἳ Ῥατίᾶ, 

6 5οη οἳ ἆθβραο, {1ο 5οη οἱ 

Οὐεφᾶ, θι 5ου οἱ Βοασ, ἰΠο δοπ 

οἳ Θαπποι, ἐς εοπ οἳ Ναβπο, 

{6 κου οἱ Απιπηπασαῦ, ἴο 5οἩη. 58 

οἱ Ῥαπι, ο 5οη οἱ Ἡσπτου, 6 

6οπ οί Ῥματαή, ἴ]θ 8ο οἳ οπάαμ, 

ἴπο 80Π οἳ ἆαεοῦ, ἴο 5οπ ος 

Ίρααο, {19 5οη οὗ ΑΏταλατη, ἴἩθ 

5οη οῇ Τετα1ι, ἴλθ δοη οἱ Ναμοτ, 

Ώιο 5οη οὗ Βενας, 16 6οᾳπ οἱ 

Έειι, ἴμο 5οπ οἱ Ῥε]εσ, ἐς 6οη 

οἱ ῶρου, ἴμθ 5ου ο{ ΦΙα]αίι, ἴπο 56 

50η οἳ Οαἴπαν, ἴἶο βοηπ οἱ Α:- 

Ῥπαχαᾶ, 6 5οπ οἳ Όπαπι, ἴ]θ 

5οη οἱ Νοαῇ, {6 5οπ οἱ Τιπιεοῇι, 

ἤιο 5οη οἱ Μοαί]μαξοία]ι, ἐῑιο βοπ. 57 

οἳ Ἰποο]ι, {16 5ου οἱ 0ατεᾶ, ἴπο 

δοπ οἱ Μαμα]α]θε], ἐωθ 5ου οἱ 

Οαἵπαση, ο 6οη οἳ Έοβ, ἴἶιο 8 

βομ ος Φεί]ι, {16 8ου οἱ Δάαπι, 

Ώιο 5οη οἳ (οᾶ. 
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ΚΤκα ΣΑΝΜΠΡ) ΥΒΕΦΙΟΝ. 

0ΒΑΡ. ΤΥ. 

ΑπΙΟ «θει Ὀοίπς {111 οἳ {ιοί ὨΙΗΣΟΥΣ 
Πο! Πιοξί, τοἰαγποά Ένοπι οἱ- 

ἀαμ, απᾶ πνας 1ο Ὦγ ιο βρὶτϊό 
Ἱπίο {πο ΨΙ]άοτηθβς, 

2 Ῥοΐπο {οτίγ ἆαγς ἑοπιρίοᾶ ος 
δις ἀθνΙ. Απά ἵπ ἴμοδο ἆαγς 
πο ἀἰά οαί ποὐμίπο: απᾶ Ίγον 
{16γ. ποιο οπάςεᾶ, ιο αξνουπαχγὰ 

Πιπσογεά, 

ὃ Απά ιο ἀθν]] σα]ᾶ ππῖο Ἠπη, 

1 ἴοι Ὦ6 ο Όοπ οἳ ἄοᾶ, οοπι- 

τηΏπᾶ {1118 βίοηθ ἰμαῦ 165 Ὦο πια 
Ῥτραᾶ. 

4 Απά ὦθδιβδ. απαπογτοᾷ Πϊπι, 

ὑπὸ τοῦ 

τῶν, 

αβΡΕΚ ΤΕΣΤ. 

ΟΗΒΑΡ. Ιγ. 

ε / Ν 

Αγίου πλήρης ὑπέστρεψεν ἀπὸ 
- 5 / Ν “/ 3 ο 

τοῦ Ἰορδάνου καὶ ἤγετο ἐν τῷ 

Πνεύματι εἰς τὴν ἔρημον 2 
ρας τεσσαράκοντα, πειραζόμενος 

διαβόλου. 
5/ 29 2 - ε 

ἔφαγεν οὖδεν ἐν ταῖς ἡμέραις 
ἐκείναις' καὶ συντελεσθεισῶν αὖ- 

ὕστερον ἐπείνασε. 
ω . ελ 

εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος, «Βὶ υἱὸς 
5 ῳ . ..ἳ - / / 

εἰ τοῦ Θεοῦ; εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ 
/ 9) 

ἵνα γένηται ἄρτος. 
/ ᾽ - ΔΝ 3” ἃ / 

κρίθη ᾿ [ησοῦς προς αὔτον, λέγων, 

ἨΕΥΙΒΘΕΡ ΥΕΕΡΙΟΝ. 

0ΒΑΡ. 1. 

ΑΝΌ ὀθδας, 11] οἳ {1ο Ἠοίγ 1 

ρίτζ, τείατπθά Ἴοπι Ρίο 1οἳ-. 

ἆαη, απᾶ πας ]οᾷ Ὦγ ἄιο Βρηΐ 

Ἱπίο ἴιο ἀθοτῦ, «Ῥείπς ἐπιεᾶ Ὦγ ἆ 

ιο ἄον]] ἁ[οτίγ ἆαγδ. Απᾶ «Ίο 

αἲθ ποἰλήπς ἵπ ἴμοςδθ ἄαγ5: απᾶ 

πλου ἴλοΥ πετο οπάθά, (19 πα 

δ καὶ αβογπατᾶς Ἱπποιγ. Απάᾶ πο 5 

ἀθνί] εαϊῖᾶ {ο Πΐπι, ε1{ {που ατί 

ἔιο Θοα οἳ ἀἄοά, οοπιπιαπά ἐῖς 

βἴοηθ {ο ὮΏθοοπιθ τουᾶ, Απά 4 

ὦθρας απεπετθᾶ Ἠΐπι, βαγΐπο, 15 

δὲ «Πνεύματος 

« / 

ἡμέ- 

καὶ οὐκ 

4 Καὶ ἄπε- 

. 1 Τῃθ ποτ “ Ῥοΐης” Ῥε[οτο “ {113 η ια Ἐ), Ῥ. ἵ6 α 

βαρρ]απιοηί, ἐΠοαρὴ 1ὲ 15 πού ἠαλοίρεί. 1Δ 16 α εαροτΏαοας αᾶ]- 

Ώομ, απᾶ, 45 αποῖι, Ίπα Όθοι οπι θά Ὁγ Κοπᾶ., Νοτίοη, ΤἩοπιβοη, 

Ἰπαχκεί., Τ]ια],, Ὀϊοῖς, Οαπιρ. Τη εἰπιρ]ε αἀἱθοίίτο οοιταεροπᾶΐης 

{0 4“ ΜΗ]. 16 οπηρ]ογθά {η Ὑαἱς., Μοπίρπας, Έχτας., Ῥσσα, Οαεία]ίο, 

Βομοῦέ, Ἰπΐ]μαν, Βαὶς., . Ἐν. απά Θ, Ἐτ., 10ε0., Βραμ., ὈἱοᾶαΗ, 
ΤίαΙ., Ὀαπ]ςμ. 

5 Τμο ζοτᾷαμ.”. Φ9θρ οἳ, 8 : ἃ, ποίθ, 

5 4 Ῥοΐης ἐτῖθᾶ ;””' πειραξόµενος. ΈΤ8ηἨ, “ πας πο: Ταἷκθ- 

Βο]ᾶ, “ππάες 1ο ία] Τα ο ποίθ ο Ίο ρατα]]αὶ Ῥεξεασο, 

Ματ] 1:19, τμ Ῥενῖςογ Ίιας βαῖᾶ, ἵη τοίοιοησο {ο {πῖς ποτᾶ: 

“Ῥο)., ἴο αἰίοπιρί, {ο 455α7, ο θεπιρί, {ο Ῥτοτα, ο Ῥαῦ {ο {πε 

ού. Το Ὦγ᾽ οοττοβροπᾶς π] πειράξω. “Τοιαρί” 6 πδοᾶ 
ἴπ. 8ΟΠΙΟ σμδες ἵη ο Ἡ, Ῥ., νεο ποσα 198 Ῥτθδεπέ 5επΞθ {1ς 

Ἠηρ]]εἩ τοαᾶου 16 Ἰοᾷ {ο Ὀο]ίοσο ἀλαῦ 6οἆ ἐποῖερ πει ἴο σύ. 

Την πονᾶ ἶ5 ΠΟΥ αἱπαγς ππάρισίοοά {ο 9ΟΠΥ6Υ ἐμο Ἰάρα Οἱ αἩ 

ε[οτέ ἰο Ἰεαὰ οπε ἰο υἰο]αίο Τλε «Ὠϊυύπε ἴαυ, Πες πιαγ Ὦοδ α 
{ον Ἰηδίαποςς, «ποἳ α8 απο 1:18, πονς «ἠοπιρί’ που]ᾶ Ῥο 

πιοςδύ αρρτορπϊαέθ, θΜ1]], {η ϱοηθτα], 1 που]ά το γ΄ α5 πιοβῦ 

οχαοῦ. Τη 8ῇ] ο.565, πο γονᾶου τνϊἩ ({γοπα ές οοπίεαθ) τπᾶεγδέαπᾶ 

ιο παύατο οἱ έ1θ αοῦ ος ἐγταί, πιαιοτ {λα ἄαπσαι οἱ Ὀείπο παἰς]εᾶ.” 

τη αζάϊίοπ {ο ίς, Τ ποι]ά οΏβθιγθ ἡιαῦ π]ή]ο « ἑοπιρί ἴη {1ΐ9 

ονάηανγ 89Π566, ΠΠΑΥ Ῥγοθεηῦ πο οποποἨί {η ἐΠΐ6 ραβξασθ ση] 

4οοπταοΥ, 16 ἶ5 εἰ] ἀοείταὈ]ο {ο {ο]]οτν πε ρηϊπαῖρἰθ οἳ απίοιπγ 

ἵη τοπάθείης, α5 {αχ ας οοττθοίηθςς ο ᾖάΐοπι ση] α]οι. Τετ ατθ 

πΙΑΗΥ 5505, πΊιοτο “ ὑαπιρί” Ῥτεσεπίς ἀῑίβου] [6 {ο ἴ]ιό οοπΙΠΙΟΠ 
τοβᾶεν ΟΕ πο οτᾶϊπαχγ πιασηἰιάς, εβρθοἰαἰΙγ 1ξ Ίο γοσο]]θοῦς πο 
ἀθο]αταίίοτ. ἆαπιος «13, 14, “Τοῦ πο ππαῃ κατ Ὑλθη 1 15 
ἰοπαρίά, 1 απι {οπιρίεᾶ οἳ ἄοᾶ: {ο ἀοᾶ οσα πού ο ἠεπιρίοᾶ πἰ(] 

αν!], ποῖίμον ἰοπιρίοίἩ Ἡς απγ τηαἩ: Ῥυὸ εσθισ ππαΏ ἴ5 ἰβπιρίεά, 

πλεη 16 6 ἆγαϊνη απναγ οἳ Πή5 οὖπ Ἰηςί, απᾶ οη(ϊοθᾶ, Το ἔουις 

πθρᾶ ἵη {πο θήππα οἱ Του απά Ώο ἸΓοίΐο (υεγκιιο]{), επᾶ ἵπ 
Όιο Ώαπίς (εί), οοιγαδροπᾶ σπα ος ππονά « αγ.” 

 α οφ ἄαγε.” Της αμγαηασπιεηῦ Ἱανπιοπίσος γη Π]ι ἐ11ο οοπι- 

πιοπ, {πα]ίαχ, απᾶ {λοτοίοτθ ρετερίειοις, πξασα οἳ έπε ἘησΗςΗ. 

Βο Ῥεπη. 1ο Ῥαποίπαίίοα οἱ ἠ8ίβ ραξδασθ {π Ῥαρπίετ 15 Ίποοῦ- 

του. Ἱπ Ἡϊς οἄϊίίου, α. οοἵππια, {5 Ῥ]βοθά 9Εΐει τεσσαράκοντα, 

5ο ἐῑιαί ἐμο εοπίσπος θἰωηᾶς έπαβ, εἰς τὴν ἔρημον ἡμέρας τεσσαρά- 

κοντα, πειραξόµενος κ. τ.Λ. 1Ώ Ὀής σ856, 11ο τεπᾶαῖης (1η {πο 
θγεοῖς ογάςε) που]ᾶ Ῥ, “ Ῥείπο 1εᾶ Ώγ ἔῑνο Βρίηῦ {πίο ἴ1πθ ἀεσοτέ 

[οτί ἆασα, Ὀοῖης ἐπῖθά,” οἰο, Τ16 Ἐ]πενίς, Βίαραεής (ήτᾶ Ἐά1.), 
Ἐνακπηπα, ΜΙΠ, ΤποἽ]ορο (Ν. Τε5έ.), 6ῇεεὺ., Βαμοῦῖ, Έπαρρ, Τ{{- 

ππαπη (Τρείς, 1851), Τη9ἱς, Ἐαἰπα, Ῥίιοῦ {πο οοπιπα αἴίεν 

ἔρημον. 

5«Ἡρ αἱο;”. ἄφαγεν. Ἰσπᾶαίθ, Οταππαςτ, ΤΠΟΠΙΕΟΗ, Ὑγειῖογ, 

Γοκεί, οπᾶ,, Ώματρο. Μ., Βοατ]αῦέ, ῬεηἨ, οσίου, “Ρἱᾶ επί” 

πας Πχεί αππρ]οοά ἵη ιο ἄεπονα. “ ΡΙ4” 6 5αροιβποῦς; μετα 

Ῥοΐπς πο απιρηθεῖς πο τορπίτες Τΐ5 πςθ. 

1» Φ, Γ «Ἡρ γγας α[ἰογπονάς ἨαΠοτγ;” ὕστερον ἐπείνασε, Μ.,Καπᾶ., 

ανα (αοίο ο «Αηριαθ). Τ19 ρλναςοοἶορν οἳ Όιε Ἡ, Ὑ. (ἔαΙκοη 
Άτοιι Τγπᾶσ]οῖς “ Ἡθ αξετπαγᾶς Ἡαηρετοά 3) ἵ6 οΏκο]είο. 

Ε «ΤΡ Όιοα ασ: Βὲ--εἷ.. Ἐεπάμοί, Μ., Αποἃς, 1Ἡοπδοη, 

Θοατ]οίῖ, Ῥοηπ, ΤΝ ερείοτ (ΒΙ0]θ {Μι απιεπάπιεηϊς οἳ {1πθ Ίαπσπαρο, 
1958). 19 ρτεςεπί πεησο οἱ οας Ίαηρπαρθ, ἵπ οοπβἰγιοβίους Ἠ]κα 

Ελ, αστοςς πι εμαί οἱ 16 τοῖς ἵπ πεῖπς 1 Ιπάίοαᾖῖνθ πιοοᾶ 
οἳ ἴιο ταιὈ. Ἰτ οἶπει ποτᾶδ, α εοµάλίοπαί αοίοῃ οἳ σἰαῖθ, 

Ῥο]οησίης {ο ο Ῥτοβεπό πια, εμοπ]ά Ώ6 εκρτεςεεᾶ, πού ὉΥ 11ο 

καοπηοίνθ, Όπό Ὁγ 1ο ἰπᾶ]οαίίνο. Βο {1ο (ᾱ. Ἐτ, οπά Β. Εϊ.  Βἱ 
ία 6ϱ:” Ώο Βασγ, “Βἱ γοας 868 Το Ἰπᾶϊσπάῖνο {5 {19 αρρτορτή- 
αἲθ τοπᾶστίπρ Ίπ ἴδο Τμαδΐπ, ϱ8 1ΠΑΥ Ὀ 6θον ἵπ ιο Ὑτ]ρ., Νοπῦ., 
Ἐναβ., Ὥσσα, Οαξία]., απᾶ Βολοίζ, 

ἃ «40 Ῥθσσπιθ ;”. ἵνα γένηται. Ἔλοη, η ακοῦ, Βοησ]αῦῖ, Ῥοπη, 

6. απἁ «Α. ΟΑπαρ., Μ., Νοτίοῦ, Τ19 ἠπβη]ῆνο ου ἶς επιρ]ογοά 
Ὁσ Ἰαΐθ; ἐταπς]αἴοις, 48 οοποἵδθ πηᾶ ἵῃ Ἡανπιοσγ σι οἳς ρτεδεπί 

δις Ἰοφιοπᾶὰ. “Το Ῥθοσπαο” 15 οὐτίουκ]γ ἴπο Ῥτορετ εἰρηίῆοη- 

ἄοη οἳ {πο νουΏ, κο ἐς Τιαήπ “Πο”. 8ο Ὑπαρ., πας, Ῥεσα 

«βαές”. Βοιοίξ, “Πο”. Κνλπου, ὁ 939, επι, δ. Ίοῦ., Τοχ. 
(ὅτε, 1. 8) 



ΤΗΗ αΟΡΡΗΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝα Το ΠΌΚΗ,--ΟΠΒΑΡ. ΤΥ. 55 

ΚΙΝ 2ΑΜΕΘ) ΥΡΗΡΙΟΝ. 

ραγίης, 10 15. πτ]έαν, ΤΠαῦ τηᾶπ 

βλα]] ποί το Ὦγ Ὦτοασᾶ -αἶοπο, Ῥα6 
ΡΥ ογοΥ ποτᾶ οἵ 94. 

6 Απᾶ ιο ἀθνί], ἰακίπο Ἠϊπι 
πρ {πίο 8η Ἠϊσ]ι πιοπη{βίη, 5Ώθπγθᾶ 
ππ{ο Εΐπα αἲ] ὠιθ Ἰπσάοπης οἳ ἴπθ 
ψοτ]ᾶ ἵπ α πποιαθηί οἳ πιο, 

6 Απᾶ {ο ἄθτι] εαῖᾶ ππίο Πϊπῃ, 

ΛΙΙ Ες Ῥοπου γη 1 ρῖνο πεο, 
απᾶ 1ο σ]οῦγ οἱ έπθπι: {ον Ειαῦ 16 
ἀθ[ιγοιθᾶ απίο πιο, απᾶ {ο πλοπι- 

8οθγου 1 πῇ]], 1 σἶτο 16. 
Ἰ Ἡ ἄχοα ἐοτείοτο πὶ]ό τοτς]{ρ 

παθ, α]] εἶλα]] Ῥο ἐπο. 

8 Απά ζξας απβποτοᾷ απᾶ βαϊᾶ 
πηίο πι, 66ὐ περ Ῥο]ήπά πιο, 

Βαΐανπ: {ον Τὸ ἶς νηϊθσου, Τποα 

εια]έ ποτε]ρ ἔπθ Τιοτά {1 οᾶ, 
απά Ἠϊπι οπ]γ ομα]έ ἔποιι 56υτο. 

9 Απά ο Ῥτοπσ]έ Ἠΐπι {ο ἆοτι- 

βα]θπι, απᾶ 5ού 1]πι οἩ ἆ ρἵππασ]ο οἳ 
ο ἰοπιρ]θ, απᾶ βαϊᾶ απίο Ηΐπι, ΤΕ 

αΏΕΕς ΤΕΣ2, 
/ 9 :5» 3 

Γεγραπται, "Οτι οὐκ ἐπ ἄρτῳ 
/ / : 3 3 . 

µόνῳ «ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ 
39 ΄ Νο) Αα δ Ν 
ἐπὶ πάἀντὶ ῥήματι Θεοῦ. Καὶ 
3 Ἆ »Ν ς / ᾿ 

ἀναγαγων αὐτον. ὁ διάβολος εἷς 
ο ς Ν 3. . ΄ ὄρος ὑψηλὸν ἔδειξεν αὐτῷ πάσας 

λ - / 3 
τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν 

- ’ Φ - 

στιγµῇ χρόνου: ὃ καὶ εἶπεν αὐτῷ 
« ά “ / 8 

ὁ διάβολος, Σοὶ δώσω τὴν ἐζου- 
/ / Ν 

σίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν 
/ - 

δόξαν αὐτῶν: ὅτι ἐμοὶ παραδέ- 
νο 8 / - δοται, Καὶ ᾧ ἐὰν θελω δίδωμι 

κο 5 4 / 
αὐτήν' Ἰ σὺ οὖν ἐὰν προσκυνή- 

/ 
σῃς ἐνώπιόν µου, ἔσται σου 

δι 8 ν 5 ν 3. 
πάντα. " Ἰαὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ 
5 ε 5 -ν ο »./ 

εἶπεν ὃ ᾿Ιησοῦς, ΄Ύπαγε ὀπίσω 
- / Ν 

µου, «Σατανᾶ γέγραπται γὰρ. 
/ / Ν / 

Προσκυνήσεις «Κύριον τὸν Θεὸν 
] / / 

σου, καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις. 
9 ν ὁ »Ν .: ε 
Λαὶ ἤγαγεν αὐτὸν εἰς “Ἱερου- 

Ν / Δ 
σαλῆμ, καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ 
ΧΝ / ” . 5 

τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ εἶπεν 

ΕΒΥΙΡΕΡ ΥΕΒΒΡΙΟΝ. 

5 πτίθη, 'Μαηυ ια] ποῦ Ἠτο 

Υ Ῥτοαᾶ αἶοπθ, Όαΐ Ὦγ 6ποτγ 

πγοτᾶ οἳ ἄοά. Απά {ιο ἀθτί], 

ἰακίπσ Ἠϊπι πρ πο α Πϊσ] 

πιουηίφϊπ, βπογγοά Ἠϊπω αἲὶ ιο 

Κπρᾶοπις οἱ 1116 ποτ]ᾶ ἵπ α 

πιοπιθηί οἳ Ἴπιθ. Απᾶ {ο ἀθν]] 

βα]ᾶ {ο Ἠΐπι, ΑΠ 1ς εαπἰποτ]ίγ 

πΊ]]1 στο {1θο, απᾶ ιο ϱ]οτγ ος 

Βιοπα:. Το 18 ἵς ἀο]γοτοᾶ {ο παρ, 
απᾶ {ο πἹοπιβδοθγον Τ π], 1 

Ρο 16. 1, ήλλαπ, νου π{ ππος- 

5Π1Ρρ πιθ, αἲ] εἶια]!] Ὦο πο. 

Απά ὦἆθρις απαποτίηρ, β81ά {ο 

Επ, Πέ ἵς πτϊθίθυ, Τῆοι ο]ια]έ 

ποδηῖρ ἴλο Τιοτά {1 ἀοἄ, απᾶ 

Πτα οπ]σ ε]α]έ έ11οι 86υγο. Απά 

Ἡθ ῬτουισΒβί Ἠΐπι {ο ὁθτπδα]απι, 

οπᾷ εδοῦ Ἠΐπι οπ »Ἠθ ρῖππαο]ο ος 

1ο ἰεπιρίε, απᾶ εαὶά {ο Ἠϊπι, 

ὁ α Τμαί ” μας Ῥθευ οπαἰἐθᾶ ον {16 ᾳτοιπᾶ ναί ὅτε 6 ὢ πιθτΘ 

βἰσηὶΠοα[ίοπε ἁῑςε]ποῦ. Φ6ο Τάᾶᾱε]], Ἑτοίςομ., Βοῦ. 

οπαπρεαΡ]γ. Τέ 15, Ἡοποτου, ἀθείταρίο {ο Κοερ ἐπεῖν αρρχορτῖαίθ 
εἶση οἱ αποἰαοη. Ἠοῦ., Τικ. (ὅτι) Τὸ ἵς ἄτορροὰ Ὦ Νοτίου, 

Κοπᾶ,, Άησας, Τ]οπι., Ὠίοις,, Ἰακοξ, Βοατ]αί!, Ώματρο, Οατιρ., 

Μ. Ὅτι ἵ6 πού ἰταπε]αίοᾶ Όγ Τμ1ΐμος, Ὦο Τδίΐς, Τμος. 

} Ἡγ Ῥτοβά ;” ἐπ ἄρτῳ. 1 Ίανο τοπὶηρᾶ {6 τεηζειίπρ οἳ 
ιο Ἡ. Ὁ. ηλ βοπιο Ἱθείίαίίοη, Της ππια] ἴοτορ οἳ ἐπὶ Αν α 
ἆπάϊνο, «προη; ος “οἩ,’ 56Θπ15 {ο 5αποξῖο ἐλῖς {οπι «η Ὀτθαά Ἱ---- 
«οη 6ΥθΙγ ποτά”. Βο Βοῦ. (2) ααούθς Εί6 Ῥαξεασο, απᾶ αἀᾶς, «1ο 
ἴέυε ροη, Ἱ. Θ., ἔο Βαδέίπ ΟΥ βαρροτέ Η{5 προ, αποῦθᾶ {γοπι Ώοί. 
8: ὅ, πηγα Βορύ. [οι Ὦν η, οἴο” Ὕα αγ {1θ σαπιθ Ἰάΐοπι, 
36 Ίνα βρεδ]ς οἳ “ Πγίης ον γοσείαθ]εε,” “ Ἠγῖης οἩ πηθαί,” οἱο. 1 

δαρσεσῦ “οι ”” α5 οἩ ο]ἐθυηανθ τεπάδτίησ οἱ ἐπὶ Ώείογο ἄρτῳ απᾶ 
πάἀντὶ ῥήματι. Βο Τ]ο]πα]]. 

Σ ὀπυβιοπί(ψν” ἐξουσίαν. Μ., Ὠϊοι. Βο (Β, Υ.) Μαι 19: 
21 125, 44, 21. Ματς 1:29, ος 11 : 98. ΊΤμ]ο 4 τ96; τ: 8. 
πολη ὅ 27. Τίς πιοτᾶ ἵς ῥγορθε]γ ἀῑθδησα]ε]ιεᾷ τοπ δύναμις, 
“ροπενῦ {π 1 Όος. 15 : 24, πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν 
μαὶ δύναμιν, “ φ]ὶ ταῖς, απά αἲἲ απέλουί(γ, απᾶ Ῥοπογ.”. «4ύνα- 
εις Ῥτορατ1ψ εἲσπίβες ἐπ]οτεπέ αὐέψ, Ῥηψείσα] ος ἹπίςΙθοίτα]. Τη 
Ἠοπιος 18 {6 αἰπιοςῦ αἲπαγβ αρρ]ἰοᾶ {ο εἰγοηαΜλ οἳ Ῥοάγ, οΓἵζεη Ίπ 
Ἰαΐου π]ίοτς ἐο {0ο οἳ βἰτεησίἩ οἳ πιίπᾶ, {ο ιο Ῥοψου οί ἐπίπας, 
ο πι ζατψ ἴοτοος, ας οερθοία]]γ οοαβμέίης {11ο πσΒέ οἳ τα]εις, 
Ἐξουσέα ([νοπι ἔξεστε, ἐὲ ἓν α[]οισεά, ἐἳ ἐς ἴπ οπο5 ῥοι0εγ, ἐξ ἐς ροςρί- 
06) αἱρῖβες Φοτ0εΥ ουεΥ ΡΕΥΕΟΠΦ 0Υ ήπιας, γμΐς, ἀοπηίπίοηι, ἐλιο ἠεσαὶ 
0Υ Ἰπογα] γρ] ἰο ἆο α Ιλύπᾳ, οΥ ἰο εοπεπιαπά ἡ {ο ὖᾳ ἀοπο, ΒΥ 
ΠΠΘΙΟΠΟΠΗΣ, 16 16 ποπιοίίπιος αρρ]ῖοᾶ {ο ἴῑπο πιΏςΙΕίΓΛΟΥ οἱ τη]618, 
Τη 3 Ίουβετ βἰσ]ς οἙ Ίαπρυπας, ἴμθεθ πγοτᾶς αχθ «οπιθέῖπιος τισοᾷ Ιπέργ- 

1 1μθπ1” οὖν ἩΜ., Απσας. 8. Ἐν. . Ἐτ., αηᾶ 6 8α0Υ, 
μᾷοποι”. Βεΐρ., “ ἆαπ.;”. Ῥ]οᾶαϊ απᾶ Τίαι., “ ἄσπαπαο;” Έαα., 

α πα. (που). Τϊ6 ποτᾶ ἶ5 οἴίοι αθθρὰ {ο ἀρποίο “{ς πιετο 
6εᾳµεπεο οἳ οπθ οἶπιδο προη αποίμας, ας πιατκΊπρ {ἐγαηαϊίου ος 

οοππααίοῦ, ἐμετπ, ποιο, λεγειροπὸ ἩἨοῦ. (ἴι οετδο) 1άᾷᾶσΙΙ. 

Ῥτοϊδομ., “{ποῖῦ ἐγαπδίδση, Ἱπξετᾶαπι Ρροβοςύ τογὰ: ἔμπι, 0170.” 

Βο]οίῦ τοπάοτς 1ο πγοχᾶ Ἠθτο Ὦ7 φωοά οἱ, “1 11ο.” 

π. Ἔμο ποτάς οἳ {πο Ἔεχί. Ἡθοερί., Ὕπαγε ὀπίσω µου, Σα- 

τανᾶ- γὰρ, αἲθ το]οοῖθᾶ α5 βριτῖοις Ὁγ τίοεὈδοῖι, Τ/ςοῖ., Ἐπαρρ, 
Τηιεῖ]ς, Ταοἵπι., απᾶ Ὀτασκειεᾶ Ὁσ Τέπιαπη. Ἐτπίπα]: “ Ῥ]ατον 

ορπηβ πού Ππί οἱ γετεῖοπες οπι ὑαπί, πθπαρο ϱ Μα. ΙΥ. 10, 

η Ώπμο ἶοσοσπι ἱταηξ]αία βαπῇ, απᾶθ θα οχ οχᾶϊῖπο ο]οίεηᾶα 6556 

τροίϊεεῖπιο Ἱπάϊοαταπύ Οτούΐυς, Μ11118, Ῥοησεῖτας, ατ]εελασβίας, ο 

ο] Βολοῦῦ δαγ5, “Απίο γέγρ. α]σα: ὅπαγε ὀπίσω µον, σα- 
τανᾶ (οκ Μαϊζ. 4 : 10) οπϊςείπιας ουπι (πΙεξῦ. οὔ ο]. ααοθοσῖίαίθ 
ορᾶᾶ. ἙΒ. Ὦ. 1, αἱοταπιαπθ πηἰπαβς. νους. Ῥεεολ., Ῥετδ., ΟοΡί. 

(πιεπιρ].), Βαλίάΐο Ασπι, Αταδ. (τας), ἀοἰΗ,, Ταἱρ., 1., δαΣ. 
6ἱ ραΐταπι (ποναπᾶαπι. 10, Ῥο5ύ γέγρ. Υα]ρο: γάρ ἀε]επᾶππι οσα 
ατίοξὺ., εὖ αἱ. ριθοευπίί ας Ἡβάσπι {6το {εείίδας, απθ Ἰπᾶ: ὅπαγα 

---σατανᾶ οπα Ματ, αΐεηε (Α.. Ἐ. Ἐ. α. Ἡ. ΚΕ. Μ. 8. Υ.” Ῥε 

Ὑγεῦία, Ὑαἷκεί., Ίεξῖεγ, επ, «Δ.. Οππαρ., απά Ὀματρθ οπιί6 {ποθθ 

πνοτᾶς ἵπ ἐΠεί νετβίοηΒ. 

ἃ ϱῃ 116 Ρ]ηπασ]ο:’ ἐπὶ τὸ πτερύγιον. Ἰνακαβ, Ῥεπη, Β]πρθ. 
Βα]ς., “ορ ἆθ ἤππο ;”. Ώο Ὑοίίο, “ απ ἀῑο Ζππο; ” 5. Ἐτ., βαν 
Εν]; Ἐσατ., “εοῦτθ 6ἱ νπε]ο ῬεηποΠο :”' ΠΑ]., “εα]]α, βοπιπαϊἑὰ 
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ΚΙπα ᾷΑΜΕΕ’ ΥΕΗΡΙΟΝ, 

Έιοι Ῥο {πο βοἩ οἳ ἀοᾶ, οα5ύ {1γ- 
πο]ς ἄοντ {τοπι Ἠθποθ. 

οἴνο Πΐ8 απρο]ς οἹατρο οτοτ 1ος, 
{ο ἵθορ ΊθῬ : 

11 Απᾶ ἵπ ἐλοίν Ἱαπᾶς Ώ1ιοΥ ονα]] 
Ὄθαυ {16 τρ, 16δί αἲ αΏγ Ὠπιο ἴποι 
ἄαξι {γ {οοῦ ασα]πδῦ ἃ 5ίοπο, 

19 Απᾶ σεις αηβγοτῖπρ, βαϊᾶ 

ππ{ο Ἰήπι, 6 15 βαίᾶ, Τποι β]να]ή 
πο {επιρύ ἴλο Ποτά {1γ ο. 

18 Απά π]οἨι {ο ἄοτι Ἰαά 
επᾶθά αἱ]. ο ἰοπιρίαβοἨ, πο ἆθ- 
ρατίθᾶ {οπι Ἠϊπι {οΥ ἃ 6ΘΙΡΟΠ. 

14 Απάᾶ εθδις τοἰιτηθᾶ Τη τις 
Ῥοποτ οἱ ἴἶο δρ πίο (αῇ]6θ : 
απᾶ {πογο πτοπῦ οτί α {απιθ οἱ Ἠϊπι 

αξΕςς ΤΕΣΤ. 

αὐτῷ, «ἨΏὶ ὁ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ.. 
- " 

βάλε σεαυτὸν «ἐντεῦθεν κάτω"- 
10 Έοτ 18 18 Ἡτέρυ, Ἠο 5]να]! | 10 

/ Δ 4 ο. 5 
γέγραπται γὰρ, Ότι τοῖς ἀγ- 

γέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ. 
- Φ τοῦ διαφυλάξαι σε' Ὦ καὶ ὅτι 

ο - / 

ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μµῆποτε 
. / Ν / Χ ή 

προσκόψης πρὸς λίθον τὸν πόδα 
2 ΔΝ Ε) ν 9 σου. "Ι''Καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν 

᾿ ο ε Ἱ - “ο ι 1) , 

αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, Οτι εἴρηται, 
Οὐκ ἐκπειράσεις «Κύριον τον 

Θεόν σου. Καὶ συντελέσαξ 
πάντα πειρασμὸν ὁ διάβολος 
ἀπέστη ἀπ' αὐτοῦ ἄχρι καιρου. 

14 Κ4 ΤΙ ὑπέστρεψεν ὁ ̓Ιησοῦς 
Αα Α / 

ἐν τῇ δυνάµει τοῦ Πνεύματος εἰς 
τὴν .Γαλιλαίαν. καὶ φήμη ἐξῆλθε 

:«ΒΒΥΙΘΒΡ ΤΕΒΡΙΟΝ. 

"Ἡ ὕλοα ατό ιο Βοπ-οξ ἄοᾶ, οαξὲ 

{ηγδο[έ ἄοπα: {ροπι Ίθπορ 12. {07 10 

Ἡ 15 Ὑτϊθεη, ο ια] .σῖνο 

Βΐ6᾽ απροῖ μαυρο “οοποθτη- 
ἵης θρ, {ο Κορ νθο; απᾶ Ἡ 
το ἐλοίτ Ῥαπᾶς νου βΏθ]11 Ὄδυυ 

{θρ τρ, "]ορύ ἔποα ἄαξι {17 {οού 
ασαἰηδί α 8ίοπο. Απᾶ ἆὦοβις 

απβποτίπς, βαϊὶᾶ {ο Ἠϊπι, Πέ 18 

5ο, ΤἩου «ελαΙέ πο αγ ιο 

1οτᾶ, ἴνγ ἀοᾶ. Απᾶ {πε ἀθνῖ], 
"λανίης οπάθᾶ ο] πο υἰπία], 
ἀορατίοᾶ Άτοπι Ἠϊπι {ΟΥ α 86Λ5ΟΠ. 

Απᾶ σοριρτοίατηοᾶ 1η Όια Ῥροπος 

οἳ ἴἶο ΒΡΙΣ1ΐ Ιπίο (181196; απά 
--. τθροτί αοοποθιπῖπς 1 

--- 48 

καθ ὅλης τῆς {πτοισὶ αἲ {ο τθσίοπ τοππᾶ 
2 - 

αὐτοῦ. Ὦ καὶ αὐουίς 

/΄ 

περιχώρου περὶ 
3 ΔΑ 30/ 

αὗτος ἐδίδασκεν 
βρτοαᾶ ἑπτουσῃ σῃιθ π]ο]ο Σρατ- 
τουπθίηστθσῖοη. Απᾶ 19 {ππσ]/{; 16 

Τη6 οπηεείοη οἱ ἐμθ ἀεβηῖίθ αγίαῖο Ία {116 Ἐ., Υ. (ατος Τγπᾶσίς,) 
19 οπϊτε]γ Ἰποογιθοῦ, Ἔορ. αἱοῦθθ {πθεο τνοάς, απά 5αὔς, ““ΤΠε 

Ῥίηηασ]ο οἳ πα {οπιρ]ς, το[ετεῖπς {ο {ως εἰεναίονη οἱ ἐς πᾶά]θ 

Ῥοτίῖου οἱ πο ἑπρὶο Ῥογίῖσοο οἱ οοἸοππαᾶς αἶοηο ἴἶο βοαί]θυη 

να, υ]οῖι, αὖ 155 οαθίουη οπᾶ, ἱπιρεπᾶρά ουες ἴἶνο γα[εγ οῇ ἴ6 

Κοάτοπ” ἆοδερμας, ΑπΠ. 15 τ 11. ὅ, Εὲ τὶε ἀπ ἄκρου τοῦ 

ταύτηε τέγους ἄμφω συντιθεὶς τὰ βάθη διοπτεύοι, σκοτοδινιᾶν, 

οὐκ ἐξικουμένηε τῇε ὄψεως εἰς ἀμέτρον τὸν βυῦ όν. 

ο α ΤΡ Ίχοι αγ Ἀ96θ τ. ὃ, ποῖθ. 

» «Α. Βπι]οο]οη 18 Ῥ]ασσᾶ αἴζος ““Ἠεπορ;” ἵπ οοπζοτταϊἰγ πε ἴ1λς 

Ῥαποιαβίον οἱ έπο ἄτοσίς ἐοχύ. Ἔ]ο οοπηθοβίοα ΟΕ θμίς φαπἴθησθ 

ση λαοί π]]οὮ. Γο]]οστς 15, 15 έοο «1οξο {ου ιο ι5ο οἱ ἐ1θ Ρετίος, 

Τη φεπι/οοῖοι 18 πςθᾶ Όγ Τ]οπι,, Ὠΐοῖς, ὙΓοκοξ, 9Ἡατρο, (. οπᾶ 
Α. Οππαρ. 90 1π {9 Τοπ οἳ Ῥσσα, {μο βοηιἱοοῖοτ {ο]]ουνς ““ ἆθοτ- 

βαπι,”. Τίμος ρ]ασθᾶ ἐής ροῖηύ αἴῖοι “ Πἰπιπίογ.” 8. Έτ. « ἆῑοὶ 

6η Ῥα8; οας---”. 1ρου., “ ἄθ αᾳῇ αἈα]ο ; Ῥοιααρ--- ». Ῥϊοδα, “ ἄϊ 

ααἲ; Ῥεχοἱοσσμὸ--ὴ 

α “ ϱοποριπίης ἴ1μορ;”' περὶ σοῦ. Ἰοτίοη, Τποπ5οΠ, Ἰδείεγ, 

Ὑοιο, οατ]οίξ, Ῥομα, ΟαπιρΏε!, Κεπᾶ., Απρις, Μ., Τ]οἱστα]]. 

«ΑΒ 8Ἡ αἱἰθγπαῖνθ, ἴμο οο]οφαία] {οτι “οἱ έ1πθς,” 

τοπ Με λαπᾶς ;”. ἐπὶ χειρῶν. αεί, Ῥεπη, Φπατρο, Μ. 

Το Ἠσῦτου Ῥτοροβίίοη Ὦμ εἰσηίβος “οι” ἵηπ Ῥε, 91 : 12, ἄοπι 

πυΏ]οῖ ἐλίς ααοἰαβῖοη ἵ5 πιαᾶς προ». Βορί., ἐπὶ χειρῶν. Τ19 

Ἱηαοσυταίο τεπάθιίπς «ἷπ ελοίγ Ἱαπᾶς” πνας ἀθεϊγοᾶ {τοπ ἴἶνο 

Ὑπ]σαίο, “ἴπ πιοπῖρις” 8ο (Β. .) γ. 9, “οἳ (ἐπὸ) Ἡ (119) 

Ῥίππασ]ε” Μαΐέ, ὃ : 15, 991 10 : 84. Ἰωικο 1 : 65: ὅ 1:19, εἰσ, 

. ο ]ρού;” µιήποτε. Έθηυ, Οµπ1ρ., Μ. Τη ιο πξεασο οἱ ἴ]1θ 

Ἰαΐαν 6τοεῖς πτίίοις ο αἄνειρ πότε {ευετ, αἱ απ! ἐὐπι) αι Ὠίς 
πποτᾷ ]ο5έ 1ΐβ 101606, 5Ο ναί µήποτε Ἠλᾶ ἴλιο βαπιθ εἱσηϊβοαίίοη 45 

ή. 89 1ἱς 14 18. ὁ Τἶπιο. 2: 20. Βορίααρ]ηί, ἄθῃ. 2415 

21:12. . Οοπιροτο ατ, απά Ε. Υ., Να. Τ16: 19129: 15:85: 

3ο τοι 21164. Ίακο 12 :ὅ8: 14:8. «Αοΐς 98 : 21... Ἠευ, 

ὅτ121 4.1. Το ρηναξθ “ Ἱεεί αἱ απγ πιο ”' τας ἤταί οπιρ]ογεᾶ 
5 Τγπᾶσ]ο, 

{ α οια]ὸ ποῦ αγ τ”’ οὖκ ἐκπειράσει, Ὦλαιρο, ΊΝαἷκοί,, Έλοπι, 

Τ]ο πουἩ “« ἐπία]”. 1 πβεᾶ Ὦγ οἴμετ. Οωππρ., Ρ]οχ., Νοτίου, 

«αμα]έ ποῦ πια] {τία] ο οἷο, Θεθ τν. 2, Ποίθ. Τετ ἄοθς πού 

Βοοπ1 {ο ὃ6 απγ ἀἰδμποίίοα πιαᾶο Ὦγ πο Ν. Τοςῦ. πέος νούήθεν 

πειράξω απᾶ ἐκπειράξω. 1Π ῖδ πδαρο ἴμαγ Ίνανο {ο]]οινεά 1ἶθ 

Βερῦ., π]ήολ δες αἴίμει οἳ 1Π6βο τοῦ 35 απ εηπϊνα]απί [ος 

πο. 

Να Πανίης οηᾶεᾶ ;”. συντελεσαςε. ὙΓεείογ, Βοατ]αίέ, ΤμεΙπο]], 

Το ραγοῖρίαΙ οοπβταοίῖοη 16 α1εο οπιρ]ογεά Ὦγ {ζοπά., αηά Μ. 
ο Βασ, “ αγαηῦ αομογό ;”. Τ06γ., “ ἸαῬ]οπάο ασαὈαάο.” 

να Μα] ερ γ. 2, ποίθ. 

να. τοροῦ;”. φήμη. Ἓεπη, Γα]καί., Ἐσαπᾶ., Τϊοπιδοπ. ο 

Ὑπείία, “ οἷαπ Ἐπί” Το εχρτθβαῖοη «9 {ωππθ ἄοες πού Βατπιοπῖσθ 

πίἩ οἳς αθις οφμεπώ, “Ἡεροιί” ἵ6 Ῥρτείοιαβ]ς, αἶδο, ΐ πο 

τοσατᾷ αοοιταο7. ΊοΡ.,  οοπιπιοπ [πιθ, «0ογά, γεροτέ, τππιοτ.” 

α «ροποθγηῖπο Ἠΐπι 1”. περὶ αὐτοῦ. Τμοπι, Κεπᾶ,, Τπε]πα]]. 

Ὑπ]ᾳα., Μουύ., Ῥσης., “ἆθ ἴ]ο:”. Ῥσα, “ ἆθ 6ο:”. Βε]ς. “ται 

Ἠοπι;”. ο Ίαύΐθ, νου ἵἨπι ” Του. “ο 15”. Ὀϊοᾶαίϊ, “ ᾱϊ 

Εςεο.” . Ἐοῦ. (περὶ, οτι βεπτὶ.). 

1 π]οίθ:”. ὅληε τῆς. Απσαβ, ΟΠιρ., Μ., Τπε]. Ἠοῦ, 

(όλος) ΤαδᾶσΙΙ, “νο πο] ;”'. Βσ]ς., “οῦ φαμθεῖο;”. ο Ὑγοίΐο, 

αῇῖο σαηζθ;”. 5. Βτ., θοαίος”. Τρου.,  οᾶο.” Τ]ή9 πποτᾶ εου]ά 
Ῥο ἀθίϊπσι]α]ιεᾶ ἵπ τοπάρτίπς, {τομι πᾶς. 

: οοπτγοπηβίπς τθσίοη ι’'. περικώρον. ἘΚεπᾶοκ. ὮἈε]αῖς, 
ἁ οπι]σσοπᾶο ἸΙαπά ;”. ο Ἰείίο, “' ππ]οσεπᾶρ ἄορεπά ;”. . Επ. 
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΄ΚΙΝΟ ΑΜΕΡ’ ΥΕΕΡΙΟΝ. 

16 Απᾶ Ἡθ ἑαπσΏῦ 1η ἐποῖτ ϱγτα- 
ροςθ5, Ὀθῖπο ϱ]οτ]ῇβοᾶ οἱ α]]. 

16 ᾿Απᾶ 19: οαπιθ.{ο Ναπατεί], 
π]ότο:]ι6 ηαά Ὄθει Ὀτοιρπί πρ: 
απᾶ, α5 1ᾷς οἀδίοπι παβ, 11ο “ποπ 
Ἰπ{ο {6 ϱγηᾶσοσιθ οἨ ἐἶιο εα ο α{- 

ἆαγ, απᾶ 5ἰοοᾶ πρ {ογ {ο τοαᾶ. 
1Τ Απᾶ. ἴθιο πας ἀθ[τετοᾶ 

πηΐο Πήπι {μθ Ῥοο] οἳ {9 Ῥτορβθί 
Ἰραίας. Απᾶ πΊεη Ἡθ Παᾶ ορεπεᾶ 
ὧλο Ῥοο]ς, 19 {οαπά {19 ρ]αος Ὑηθγθ 
Ἡν πας πτισίρη, 

18 Το βρίτί οἳ ιο Τιουᾶ ὃς 
προ τηθ, Ώθοβις6 Ἠθ ΠαἴΏ αποϊπῦοᾶ 
πῃθ ο ῬγθασΠ ἴἶιο οοβροΙ {ο {με 
Ροος; Ἡθ Ναί] δεπύ πιθ {ο δα] ἴπθ 
Ῥτο]κθυ-μθαχ{θᾷ, {ο Ττεασ]ι ἄθ]ίτου- 
8πο0θ {ο {πρ οαρῄτθς, απᾶ {86Ο7οΟΙ- 

αβΕΕΙ ΤΗΣ]. 

ἐν ταῖς συναγωγαῖν αὐτῶν, δοξα- 
ἑόμενος ὑπὸ πάντων. 1 καὶ ἦλ- 

θεν: εἰς τὴν Ααζαρξτ, οὗ ἦν 
τεθραμµένος" καὶ εἰσῆλθε κατὰ 

τὸ εἰωθὸς αὐτῷ; ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν 
σαββάτων, εἰς την συναγωγήν, 

καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι. καὶ 
ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον ᾿Πσαΐου 

τοῦ προφήτου' καὶ ἀναπτύξας 
τὸ βιβλίον, εὗρε τὸν τόπον οὗ 
ἦν γεγραμµένον,. ἠ]νεῦμα Κν- 
ῥίου ἐπ᾽ ἐμέ. 1δ οὗ ἔνεκεν ἐχρισέ 
µε' εὐαγγελίζεσθαι πτωχοῖς ἀπέ- 
σταλκέ µε, ἰάσασθαι τοὺς συν- 
τετριµµένους τὴν καρδίαν κη- 
ρύξαι αἰμαλώτοις ἄφεσιν, καὶ 

ΕΕΥΙΡΒΕΡ ΥΒΕΡΙΟΝ. 

1π {θῖγαγπαρορα6ς, 'ροίηρ Ῥγαῖς- 
ο 5Ώγ αἲ. Απᾶ 6 οᾶπιο 10 
ἹΚασαγεί1ι, πγ]ιογθ]ιο ετνας Ρτοισ]Ἡ6 
πρ απᾶ, ἱποροτάίπα {ο Ηἴ8 
ουδίοπι, Ἡς ππεηῖ Ιπίο {11ο αγηα- 
βορα9 οἩ 119 βαρρα{]-ᾶαγ, απᾶ 
βίοοᾶ τρ "ἰο τθιᾶ. Απά πετ 
πα ἀθ]]τονθ {ο Ἰὰπὰ ἴμο Ῥουις 

οἳ "]δαίαἩ, {πο Ῥτορῃμεί; απᾶ, 
ἔπητο]Ηπο 116 Ῥοοῖς, ο {οιππά 
{πο Ρρίασθ π]ετς 16 τνας πτισίρη, 
Το ερ]τίε οἱ ἴῑιο Τιοτᾷ ἐς οἩ πιο, 
Ῥθραπβθ Ἡο Πα αποϊπίθαά πιο 
{ο Ῥτθαςι σουᾷ πους {ο {πθ 
Ῥοος; Πθ ΠαίἩ 6οπί πιο {ο Ἰθα] 
ἴιο ὮΥ οἱ(εη-ηθατ{θᾶ, 'ἴο ργοσ]αίτα 

ἀθ]ίγεταπσθ {0 {μθ οαρίτος, απά 
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«ῑδ ρασς ἆ]επίου» ;”. 8, Ἡν., “9 οοπίχόο ἀπ]επίους ;” Ἐτείςο]α., { α ΟΕ Ἰ6βΙαἩ, 1ο Ρτορμεῦ;” Ἡσαξο τοῦ προφήτου. οτίοῃ, 

(ἐπ υεγδο), “νοσί οἰτοπτη]ασίθυς.”. “ Ἑοππά αθοάθ” 15 ἑααἑο]οσίσα]. 
Τμ τοχὈ περιχωρέω βἱβηίῇθς {ο ϱο τουπᾶ. «ΑΙειπαιτο νεπάειπρ, 

νε τερῖοη ατουπζ,” α5 Ῥθπη. 

5“ Ῥεΐησ ρταϊθεᾶ ;”. δοξαξόµενος. ἸΚεπᾶ. ΄Ἑεὶς., “ πἱοτᾶ--- 
ϱ6ρτεπεη;”. ο ὙΠείίε, “περεῖθεεη” «ΤΗ ποτᾶ ἵδ τεπάετεά 
«αρρ]αιᾶεᾶ Ὁ Ὦγ. Βοασ]είν απᾶ Μ. Τποπιβοήῦ,  π] απίτεγθαὶ 

αρρίαιςθ.”. Α]ιοισὶ «αρρ]αιᾶ” Ῥγεδεπίς ἴῑο ἠοασΏύ, 16 15 ποῦ 

πιοτο οχαοῦ ἴπαν “ ρταίεε' απά 116 Ἰαὔΐθι Ίνας ιο αἀγαπίαρο ο 
πδίης α Ὀϊθ]]οα] πγοτᾶ, απἆ οπθ ἐἶναί 15 πιοτθ {ατηϊ]ῖας {ο ΟΟΠΙΠΙΟΠ 

γεαᾶστα. ὃς Ἐγ., ““ ἑίαηῦ Ἠοποσό ;”'. Ῥ]οάαΗ, 'οβφεπο οποχαΐο ; 

Οαοία]., « οοἱεργαραίας ”. Ἐοῦ. (ἐν υετῦο), “1ο Ίιοποτ, ἴο βἶοτη, 1.θ., 

{ο αξοιῖρο Ἠοπος ος Ρ]οτγ ἴο αἩγ 018, ἐο ῥγαΐδε, ἓο ζαιιά, {ο πιασηῖ- 
{ο παπά, ΟΊαΠ., απᾶ ἄθμενα τπςθ ἐῑιθ γΠΟΗΥΠΙ “ οοπιπιεπάθᾶ.” 

5 α)γ αἰ "ὑπὸ πάντων. Ἓθπη, Ἐεπᾶ., ακεξ, Ὁμαιρο, 

Άπρις, Μ. Το ργεροεϊίον “ο πι απ οΏ]θοβίνο οα56, 85 

ἑηοίγιωπεπίαί, 18 πο Ίοησαυ 1η 15ο, 

6 η πας ῬτουρΏό πρ; ἦν τεθραμµένοε. ἨΝοτίοι, Κεπᾶτίᾶς, 

ὙΜερῖαγ, Μ., Ἠλείπις, Ἐε]ς., “ ορρογοοᾶ πας ;”. Ταΐιετ αηᾶ Όο 

ὙΝαύίε, «οπποσοπ παν.  Ἠερ. Μ. Γεςί., ολ πππ. 16 ἱπιροτίοοί 
Ίεπςο ἶς οπιρ]ογεά υγ Τγπαα]ε, Οἵαππ1αχ, απᾶ ἄρποναπ. 8ο . 1 
81ο Ἡ. Ύ. τεηάρτα ἦν γεγραμμένον “ ἵδ τας πτίθρη.” 

ἆ α Δρρογᾶίπα {ο ή ομείοπι;”.. ματὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ. 9ο 

Ἐοῦ. (ιν ἴοιο, ἔθω), λοιη., Ῥθηα, Ξορ]είέ, γπ]α., Ἑκασιας, 

““οοππᾶσπι οοπβιθζαάίπεπη παπα ;”. Βοΐσ., “πα Ζ1]πο σοποοπίο ;” 

Ἰωαΐ]ος απά Ώο Ὑαίέθ, « πασῖ εείποτ Θονομηιοῦν 5 Ῥαυ., “ ο[ίθν 
δίπ Βὐάναπε” Ας {πο ρατβοῖρ]θ εἰωθὸς ἵΒ αεοᾶ τος {1θ ααΏσία- 

γε (κατὰ τὸ ἔφος, ἴμα]κο 1. : 9), Ένα Ηέοτα] τοπᾶθιίης ἵς Ῥτθίοτιοᾶ 

{ος οχαρίηθες απᾶ αἰπυρ]ιοί{γ. 

51ο τοβᾶ,”. Ίο πςθ οἱ “6ου” Ῥθίογο ἐῑο Ἰπβηϊ{να, ἵᾳ -οὗδο- 

Ιείο απᾶ αηαταπηπιαΜἰσαὶ. πα εῖς ἱπίμιορ, ἵέ ἵς οπη(ἰθᾶ ὃν 
Νοτίου, Τΐοπι., Ὑροίογ, ἜῬοηἨ, ὙΓαἷοῖ, 9 ματρθ, Βομη]είζ, Οαπηρ., 
Κεπᾶ., Απσας, ΜΤ. 

Κεπά,, ἸγαΚκοβ, Μ., Ποῖπ. Ὑπαρ., Μοηί., Ἐταθ,, Ῥεζα, ““Βεοῖρ 

Ῥτορ]ιδίρ ;”. Βο]οζέ, Ἐ πω], « Τεαῖς ταξῖς;”. ο Ἰεῦίο, “ 66ρα- 

1/9, ἄεξ Ῥνορμείει ;” Β. Ἐτ. ἆ Ἐδαῖε 19 ῃτορβδίο ;”” 15εΥ., “ ἄε 

Ἱεαίας εἶ ρνοΐεία.” Τ1θ (ἀγθεῖς οτάει βἰοπ]ᾶ ὃς τοἰαηρᾶ, ο5 τοῦ 

προφήτου 18 ἴιο ἀεβαῖης ἴουπα, ἀἰπμπσαἱςβίης πο απί]ιος οἳ “ σε 

Όοοῖς”. οπι οὔλος τηθη, πιο παῖσλέ Ὄθας ἐς 64116 παπηΘ. 8ο 55., 

μοι μςώῤ. Ἠου. Ν. Τ., ἄ"αληι ηησ 

6 «πηγο]]ῃσ ;” ἀναπτύξας. ἨΝοτίοη, Καπᾶ, Μ. Ὀϊοκίπροι, 

ἁ Ῥανίης ππγο]θᾶτ” Τπ]ς., “τα τονοϊν ή”. Ἐπίπο, “ ᾖῦτο ευο- 

ζΐ0, εερἰἑκαίο: ἀναππύσσειν εδὺ ουο]σεγθ, οερἰίεαγε 68, 4150 βυηέ 

οοπγοἰαέα, αἲ ορβοβἰύαπα πτόσσειν Υ. 20, εδὺ εοπιρ]ἑεατε οοπυοϊυεε; 

ἀναπτύσσειν ἂθ Ἠψτο εγο]αίο Ἱεσίαν 4ποᾳαο 2 Ῥορρ. 19 : 14--- 

Τρ απίσπι Ἠεριβοταπι οιωπό το]απηῖηα, ἐήραραπίις ἄπορας 

δασπ]ΐς {ετοίίοις, αἱ «αρα]ος Ἠαροαηέ, (1ο πιοπα θποπς αἩῖ 

Ἰβαθῦαί, οοπγο]γοτο Ῥροΐθιαέ απο ουοίτοιο Ιθταπι Ῥτοπί οραθ 

ενα, 

Ἀ {ο ῬγοασἩ ᾳοοᾷ πεπβ;”. εὐαγγελίζεσθαι, ὙΜοτίοι, “ ρ]αᾶ 
που: ”. Ῥοξίπδοη, “«ἴο Ῥα]Ηε] σοοά πενς/”. Ῥθπη, Ώματρο, 

{ο Ῥιθ8οἈ ποοᾷ ἠάδῖπσς : Ἰμαϊκοί,, “ο Ῥεθασ]ι ρ]αά Πάπας, ”' 
Βοατὶείζ, Οαπιρὂεῇ, “ἰο ραὈ]εὰ ρ]αᾶ Ἠάιηςς,”" Ορδίομο, “ οἆ 

Ἱπία- παποϊηάα;”. Βομοῦέ, “πἰ--Ἱεία πιπατετα Ἱπ ]δαῖαἩ 
61 51, ἔοπι π]λήοὰ ἰής ᾳποϊαβίου {5 πιαᾶο, ἴιο νους 18 πο, Βερύ. 
εὐαγγελέζασθδαι, Βυν. ολα, Τ19 ταᾶἶσα] ἴᾶθη, “{ο ὑγίπρ 
Εοοά πειῦβ, ἵο απποωπεο οἳ φιλε], εἶαά ἠάίπες (Ἠοῦ., 1εσ.), 18 
Ἰηβίοσέοᾶ Ὦγ ῖς τετο, ας ἵ6 ἵ6 οπιρ]ογοά Ὁσ νο Εγαπρείϊςία. 

« ᾳοοᾶ πενς”. ἵ6 εαοκαίθᾶ Ίος “ ροδροΙ, ας ἵν Ῥτεδοπίς πα 
Βλουσ]ιό π]Ἡ ρτεαίου οἸθατηθας απᾶ {ο1ο. « Τάηας”' 16 οὐσο]είθ. 

Ὢο ἸΝοίίς, “{ποῖιο Ῥοέδοϊναδ σα Ῥπίπσεα,”. Β. ΕΣ. “ Ροῦῦ ΒΗΠΟΠΟΘΕ 

Ία Ῥομπθ ποιτε]]θ ;”" 1065., “« ᾱ αππαποίαχ Όαθπαβ ππονας;”. Τα]. 

ρθυ απηαηΣίατθ ]α Ώποπα πονε]]α.'. Όοπιρατε οἱ. 2:10. 

{ αῇο Ῥτορ]αίπιτ” κηρύξαι. Ἀοχίοη, Καηά., Τμοσι, οσο, 
Ῥρπυ, Αησας, Βοαα]θῦζ, Μ. Ὑαὶρ., Μοπῦ, “ῬτΦάίοασε ;”. σας, 
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90 ἩἩΏ 08ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝά Το ΠΚΕ. 0ΗΑΡ. 17. 

Κιπα 1ΑΜΕΘ΄) ΥΕΒΡΙΟΝ. 

πο οἳ εἰσ]ό {ο {1ο Ῥ]πᾶ, {ο οί α 
Ἠρογίγ ἴνοπι ἐλαῦ ατο Ὀταϊςοᾶ, 

19 Το ρεοβο]ι ἴ1ο αοοορίαΏ]ο 
θα} οἵ {1ο Τιοτᾶ, 

20 Λιιᾶ πο ο]οξεᾷ ιο Ὀοο]ς, απᾶ 
Ἡ6 ρανο {έ ασαϊῖη ἴο Ίο παἰπϊςίου, 
απᾶ εαὐ ἄοντπ. Απᾶ {πο 6765 οἱ 
ϱἩ ἴἨοπι ἐμαί που Ίη ἴλο ΑΥΠΔ- 
6οσ16 Ἴεγο {Ἀδίεποᾶ οἩ Π11η. 

21 Απ Ἡο Ῥοσαμ Το 5α7 Πίο 
Ώιαπι, Τηἱ5 ἆαγ {5 εδ βοτἱρίατθ 
ΦΗΠ]]οᾷ {η Υοἳγ 6415. 

πάντων 
ὀφθαλμοὶ ἦσαν 
τῷ. 

αΕΕΕΚ ΤΗΣΤ. 

τυφλοῖς ἀναβλεψιν: ἀποστεῖλαι 
/ τεθραυσµένους ἐν ἀφέσει 

ρύξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν. 
9 Καὶ πτύξας τὸ βιβλίον, ἄπο- 

]δοὺς τῷ ὑπηρέτῃ, ἐκάθισε: καὶ 
ο) ιά ή 

ἐν τῇ συναγωγῇ οἱ 

Ἡρξατο δὲ λέγειν πρὸς 
αὐτοὺς, "Οτι σήμερον πεπλήρω- 

ται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν 

ΒΕΥΙΡΒΡ ΥΕΒΕΡΙΟΝ. 

}ΥΘΟΟΥΟΙΥ οἳ εἰσ]ῇ {ο {1ιο Ὀ]πᾶ, 
19 κη-| 1ο βού αἱ ἨὈοτίγ ΥΗιο ορργοερεᾶ, 

κκίο Ῥτοοσ]αῖπη {Π6 αοοθρία)]θ 19 
798 οἳ {ο Τιογᾶ. Απᾶ ατο]]- 20 
ἵηρ αρ. 119 Ῥοοῖ, Ἡθ ραπο {ἴ 
ἃσαῖηπ 5{ο ἴ1θ οΏσοθτ, απᾶ βαὔ 
ἄοπτ. Απά 11ο εγες οἳ α ἵπ 

Πιο βγηᾶροβιο "ποιο Ἠχθᾶ ο0Ἠ 
Ἠΐπι, Απά Ἰ6 Ῥεσαπ: {ο βΑΥ 31 
{ο έλθπη, Της ἄαγ οἵς {α1βΗεά 
Ὠιίς βοπρίατο πἩ]ο] 19 ἵπ γοατ 
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ατενι ζοντες αυ» 

Ῥεσα, "αἱ Ῥγοβίσοπι ς”. Βολοςῖ, « αὀ Ῥταίσατεπι;”” Βου. (1ε5.), 

ἁεἰο ῥγοείαίηι ;”. Βνείβολ., ' ριῤ]ίοςε απιπηοῖο. Τ]6 ταᾶῖσα] 8εηδε 

οἳ ιο γουῦ 16 παοδί αρρτορτίαία Ἡδτο. Τά αρῖὶ (ἵν νεγδο), ““ {ο οα1ῇ, 

ππαζε ργουαππαοη αν α Ἱεγαίά »” Τθετ., “ ά Ῥτοσϊαπιατ”  Ἠοῦ. 

Ν. Τ., προ Βσ)υ οἱγκία. Μχᾶοσῖς., “το Ῥτοσ]αίπα.” 

} «τθοοναιγ οἱ ἰσλυ;” ἀνάβλεψιν. Τποπι, Ἰδξ]εγ, Ῥεπη, 
Ἠακεῖ, Βοατ]οῦί, Οαππρ., Απσας, Μ. Ἰάᾷθ]ὶ (π υειδο), “α 
φεεῖπα αραίπ, Υεοουέγ/ ο) οἱρ]μ. Απο εροα]ῖης {ο τ6οοτεὈ 

Βἰσηί {πιρ]ίες ἐμαῦ 1 Ίνας {οππει]γ Ῥοββθεεοά. Ἠσπορ Καϊπα] οἩ 

Μαΐζ. 11 : ὅ, π]θγο ἴ]ρ νογρ ἀναβλέπουσε οοοιῖ8, τεηᾶετα ἵξ 

κ οσροὶ υῖεαπι τεοιρίαπἰ ο Ἐ, Ῥ., “ιο Ῥ]πᾶ τοσεῖνε ἐλαῖν 
ερ] ΟἨ σουη 9 : 11 (ἀνέβλεψα, Ἑ. Ῥ., “1 τοοεῖγεᾶ εἰσαί”), 
Καταωὶ τοπιασίκς: “ Οαπι Ίοππο Ἠ]ο α πα γ{ἑαίς οποις Γαΐρεο ἀΐσα- 

ἴας, ἀνέβλεψα γυἶπι Ῥαῦεί τανοί εἰπιρ[οίβ ἔβλεψα αποά ἔρβαπι 
τετρισπη γ. ", εἰ 21, Ιεσϊίατ” Οµπ ελα Ῥαξσασε, Β]οοπιβεὶά τοταατ]κς: 

“ΤΠ ἴετπι ππασ, Ἰπάεθᾶ, 5Θεπη ταίμετ ἴο ἀεποίθ {1ο γεσουε 1 οὗἳ 

αἰσαί. Επί ἵν αἁπιιίς οἳ πο Ῥγεξοπί 8εΠ5ς, 1. 6. 1 τοσεἰγοᾶ τισ 

εἱρΗ{, αἶπορ ἀνὰ 18 οἴἵθη αςεᾷ 1ο; ἄνω, ἀρωστὰ, αηᾶ, οοηξεἙ(αθη!]γ, 
πια” ΠΙΘΘΏ {ο ᾖοοᾷ ορ; ἴλπο Ῥοσπ]ίαγ {που]{γ οἳ 11ο Ἠαπιαη τασθ.” 

Ῥτοπα οὔτῃ εροοἰααῦ ααϊτασ]ίᾳ ρέστα, ἑουτατα 5 
05 Ποπιϊπ{ βαΌ]ῆππε ἀθᾶλδ: οσρ]άπα ἑαοτί 
ο αβεῖέ, οὐ ογεοίος αἆ εἰάρτα {οἱ]οτο νη]έτις.---Οντο, Μεῖ, 1: 88. 

Τ]6 νειὮ ἀναβλέπω Ίνα βοπποίίπιος έλα αθπΘο οἱ ἰοο]όπς αἲ, 35 Ίῃ 

Ογτορ. 1, 4, 212, Θὐδ' ἄναβλέπειν πρὸς τὸν πάππο» ἓκ τοῦ ἔσου 
ἔτι δύναµαι. Τα νίεν οἳ γΏαί ας Όθου 5αἱά, {πο αέθγπαίίνε 

τοπᾷρυίης 15 εασρεςίθά, “ τεοεϊνίπσ οἳ βὶσ]ί {ο {116 Ρἱμιᾶ,” οἱ, πι0Τ6 

οοποίσεΙγ (πει Ὑπα]α. απᾶ Ἔνταν., “ οφοίς υἴδωπι ”}, « αἱρ]ιέ {ο {1ο 
Ρ]ϊαά,.  Φο Όο ἸΓοαίία, “θα ῬΒληᾶεα ἆάς ρείομς ;” Τρος., “ Ί 

τοοθρίίοα ἄρ α γἱδία ρατα 108 οἶεσος;”. Βραμ. “ά Ιο5 οἶεσον 
γὶεία : ” «Βε]σ., “ ἄεπ Ῥ]πάθη Ἱιεί σεἰο]ιίο”. γη. μμ. μον». 

Ἠου. Ν. Τεσέ, 32 η) πήρο». 
κ ο 1ο ορρτοεοᾶ 3. πεθραυομένουςε, Νοτίου, Ρΐοῖς, Οαπιρ., 

Ἐεπᾶ,, Δησις, Μ. Οαθία]ῖο, “ οραπαίίορος;” Ὃο ἸΝοαίία, “«ἄϊο 

εάγλο]ίεα |. 8. Έτ, 6 αἱ οαῦ {οπ]ός;”. 1ρ6ν., 1ος ορεϊπιῖ- 

ἀοβι” ἨοῦῬ. (Τ1εχ.), « ορρτοεα.” Ἠτοίκοι.: “ Τεῦραυσμένοι, 

Ῥε]]ο οοπ/{δοίῖ, Ἱ. 6., γὶοῦ, ορρτθεαῖ, οπρίϊνί; Βεπιοὶ 1μ1κο 4: 19, 

ἀποστεῖλαε τεθραυσμένους ἔν ἀφέσει, νἰοῦοῦ οπρίίνος 1θετος 

ἀρπηϊέζετο, 685 ν]πά]ομτο Ίη Ἠοετίαίοπι; ἵπ Ἠεῦν. οπῖπι οο5. ὅδ : 6, 

Ἱεραπίας, θνύο πι πρ.” Κυίπα] (ἐπ 1ουο), Ὠεαξ. 28 : 88, 
«Ἱερίαν ἔσῃ ἀδικούμενος καὶ τεθραυσμένος, οΏργοθὶ εἰ νοπαῖί 

εἰ (8. ., ' ἄνοι ελα]έ ὃο οπ] ορρτεβεεᾶ απᾶ οταεΏεᾶ α1νασς)). 

Τίαᾳπο τεδραυµένοι Ἱ. Ἱ. παπὲ οπἰαπιοςί, ορρτεκεί, πος. αἱ οί 

γο]απέ, ιπογαϊί 80]. οοπιρεά(ρας νΙποδ,” 

χκ α ἶρ Ῥτοθαϊπιῦ 968 ποῖρ Ἱ. 

Φο6ο γ. 11, ποίθ, ἸἨΜοτίοῃ, Κοπά, 1 ατο]ῖηςσ πρ; πτύξας. 

Του, μοᾶ το]εά πρ." 

 α {0 {μθ οβῖοες τ”’ τῷ ὑπηρέτῃ. οπίου, Ὑπα]κεί, Μ. Τρ 

ἵ ἴπο πιοςῦ αξααὶ τεπᾶθείασ ἵπ 66 Ἡ, , “ Μἰπίδίετ” {οπᾶς {ο 

τηὶε]θαά {16 οοππιοῦ τθαᾶσν, πο Ίας {ης Ἰάθα « παπϊςίεν οἳ {λα 

ποτᾶ,” ο Ῥτθασηθυ οα]εά τρ Ίη ἠἱ5 ταἰπᾶ, Ὁψ ναί ἔθυπη, 1ὲ ῖ5 ποὺ 
δᾳπἱνα]θηί {ο ἀρχισυνάγωγος, “Όνθ τα]εν ” ος “ οιἰοῦ ἀϊνοοίοι ” οἳ 
16 β7ηασοσαο, Ὀας ρχοβαὈΙγ Ἰπᾶϊοαίος 116 οβῇσεν {ειπιεᾶ Όγ {1θ 

πενς Ὄδρρα Ἰπ, Ἡλο Ἰαά ἴὴς «ἴναιρο οἳ {Ἠς βαοτοᾶ Ώοοἷα. 

Κ πίτα] απά Ῥ]σοππβο]ά (ὄι Ἴοεο). 

ἃ εεγ0γ0 Ἀχεά ; ἦσαν ἀτενίδοντες. ΌὉπτιρ., Ῥδμπ, Ἕλοτασου, 

Θορτ]οί. Ἰπίς εκρτοξεῖοη οοπίοτπι {ο Ρτεβεηὺ αδάσθ. 1έ 18 

εαπαῇ]γ οκασί πι “{αθέοπεᾶ,” πιοχὸ εαρΏοποτβ, απᾶ τηογθ θ51]Υ 
απιηοἰἱα(εᾶ, 

ο α{ς Πα]β]]οᾷ ἐλίς εοτῖρίατθ, ω]ιέο], ἐν ἵπ γοχ Θα18;” πιεπλήρω- 
ται ἡ γραφὴ αὕτη ἓν τοῖς ὡὧσὶν ὑμῶν. ἛῬεπη. Ὦγ ἴμε ροβῖου 

οἳ « {α]θ]οᾶ,” ἱπιπιοά]α{ο] Ὦδβοτο {16 βεπίοηοθ «π γοις εαγς,” 

νο οΟΠΙΠΙΟΠ τοδάθυ ἶ5 παϊε]εᾶ αξ {ο 1116 5επερ οὗ {18 Ρ8δεασο, Ίμε 
Πιοισ]Ώί 5, ἐπαῖ λαο ἀεο]αταίοη οἳ Ιπαῖα]ι πο 11ει Ἱαά {ιο 
ἠραγᾶ, Ἰπ τείθγεηοθ Το ἐπ Μερεῖα], ας Γα]Η]εᾶ. Ἐτίπορί: “ΕΠοδίο 

ἡλιιᾷ ογασυ]όι ευεπίιήτι ]ιαῦεί, υοῦΐς αζ(επήνα», 1. Θ., Ώοο ᾳπο πηοᾶο 

Ι6αῖ, ἱπιρ]ετϊ Ἠοᾶίς γἱάείς, πιο απᾶἰοηίος, 1ιοᾶϊε εγοπία οοιαρτοΏα- 
ἰατς, ααοᾶ Τρί Ῥτορλεία ἀῑχίι ΤΗΐ6 ἠιουρΏέ 16 ργεερηίεᾶ πηϊίἩ 
ἀῑβετεπί 4εστεες οἱ ἠεγαἰεψ ἵπ ὧνο {οΠοπίηρ τοτείοπα :---Οαππρ., 

αἴλο εοπἱρίασθ, Πίο 7ο Ἠ8Υθ {πθῦ πο Ἰθατᾶ, {5 Ε]β]]ρᾶ :” 

Ἐλοσα., ὁ ἔλλουο ἵ5 απ αοοοπιρ](εἴιπιοηῦ ος Ες εοπἰρίανο, πνη]ον του 
Ίαγο ᾖ]αθί οστά ;”. Ἠ6]ρ., “16 ἆσσο ο] ἴπ ας οοἵθη τουνα]ᾶ ;” 

5, Ἐν., “ ορίο έοιίατο οδὲ αοοοπιρᾳθ, τοις ]οπίρπάαπί,” Ώο 

Β4ογ, “ ορίζο 6οτῖίατ, 411θ Υοῖς γοπεᾷ ἀεηίσηᾶτα θε αοσοπιρῇς ;” 

Τ06γ., “56 Ία οπταρῇᾶο εξία Ἑροτίασα, 06Η ἆο [1ο] Υοβοίος:” 
Βνιῖας, θ4ῦ 5 μα .5δς νο δα] (απΐας, “ οοπρ]θία ο5ὲ 
βοπρίατα Ίο απ οϱί ἵπ αυτίρας γεςίτίς”). ἈῬ]οοπιβε]ά (18. Τ.) 

τοπιβΣ](8 ο ἐής Ῥαςκασα: “1 ἶς Ὀούίατ πει ο Βγτίας, Ῥθηρεί, 
Ῥο Ῥίεα, απᾶ Οαπιρβοϊ! ἔο τεπᾶος, ’ πο σα Ῥαγο ᾖηδύ Περτᾶ 

Πεθνα]ϊψ, « πλίο] {5 ποπ’ {π γοατ .το) ΤΠΐς, ποπετατ, {πποῖτες 5ο 
Ἱαγοὶ α. οπκοἩσοσίᾳ, ἐωδὺ πνθ πησδὺ ΞΡΡΟΒΘ 3η ο ᾖΗρείς οἱ ἡ, τα 

Ἠΐ Απαϊθοία Ἡθ ΡδταρΆχαςες ἴδο ραββρθ; “ λα πολ Τ παγο 



ΤΗΡΒ ἀ0ΡΡΕΙ ΔΟσΟΟΕΒΡΙΝα το ΙΌΚΕ.--ΟΒΑΡ. ΤΥ. όχί 

ΚΙΝ ΖΑΜΗΕ) ΥΕΠΕΙΟΝ. 

99 Απᾶ αἲ Ῥατο Ἠϊπι πγ{ζηθςς, 

απᾶ ποπάρτθἁ αἲ ἴἶο ρτασῖοαΒ 

πονάς πηῖο]ι Ῥτουδοάςά οτί ο 1ή5 

πιοπίΠ. «Απάᾶ {λαγ σαἰᾶ, Τ5 πού Ες 

1056ΡΙ18 8οη ᾖ 

28. Απά Ἱο παὶᾶ ππίο ἴλοπι, Ὑ6 

σἩ] εαγοῖγ αγ ππίο πιο {Πὶ6 ΡΓο- 

τοῦ, Ῥ]γείοῖαπ, Ίσα {1γεο]{: 

π]ιαίβοθτογ πδ Ίατο Πεατᾶ ἆοπθ 

ἵη Οαρουπαππι, ἆο αἶσο Ἀθγο ἵη ΕΥ 

οουηίτγ. 

24 Απά Ίο 5αϊά, ασ] Τ 5αγ 

ππίο τοι, Νο Ρῥτορ]ιεί ἵ5 αοοερἰθᾶ 

Ίη Ἠΐς οψΏ οοππ{τ. 

25 Βιΐ 1 ο] τοι οἱ α ἰαί, 

ΠΙΑΠΥ πΙάονς πόστο ἵπ Ίδταρὶ ἵπ 

{μθ ἄαγε οἳ Ἐίας, π]ιθη ιο Ἱθατοπ 

απεΕκ ΤΕΣΤ. 
ο ΄ 

ὑμῶν. 3 Καὶ πάντες ἐμαρτύ- 
ρουν αὐτῷ, καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ 
τοῖς λόγοις τῆς χάριτος, τοῖς έκ- 
πορευοµένοις ἐκ τοῦ στόματος 
αὐτοῦ,. καὶ ἔλεγον, Οὐχ οὗτός 

"κ 35 Καὶ ἐστιν ὁ υἱὸς ᾽Ιωσήφ: αἳ 
ω ΔΝ ΔΝ , 

εἶπε πρὸς αὐτοὺς, Πάντως ἐ ἐρεῖτέ 
μοι τὴν παραβολὴν ταύτην, 1α- 

τρὲ,, θεράπευσον σεαυτόν' ὅσα 
ἠκούσαμεν γενόμενα ἐν τῇ λα- 

Ν 
περναοὺμ, ποίησον καὶ ὧδε ἐν 
τῇ πατρίδι σου. 

ο) λ Δ / - 
3 Ἠἶπε δὲ, ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, 

ιά 3 Ν / / 

ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτὸς ἐστιν 
ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ. Ὦ ἐπ ἀλη- 

λ «ν - 
θείας δὲ λέγω ὑμῖν, πολλαὶ χῆραι 
5 3 ο ε , / 9 
ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις .Ἠλίου ἐν 

ο 5 1 Δ λ ιά 3 λ / 6 ε . 
τῷ Ισραήλ, ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐ 

ΕΕΥΙΒΕΌ ΥΕΕΡΙΟΝ. 

6415. Απᾶ α]] »ρογο ἰθδίπιοπΥ 52 

{ο Ἠϊπι, απᾶ ποπάετγθᾶ αἲ Ώιθ 

ᾳτασίοας ποτᾶς απ]ήοῖι οὔ1ηο οπ6 

οἳ Β18 πιουίῃ1. Απᾶ {αγ ραίἀ, 

18 πού Ὠμ]5 το δοπ οἳ «ᾖοβερῃ 

Απᾶ Ἡο ραὶᾶ {ο έπθιι, Υο ππ] 

βιτα]γ αγ {ο τηθ ἴπῖς ρτοτοτς, 

Ῥ]ηγβιοίαη, Ἠθαί γβο]ξ: σαί- 

6νο’ πο Ίατο Ἰθατᾶ ἆοπο ἵπ 

Οαρθυπαππι, ἆο "Ἠθτο, 45ο, ἵη 

1 οουπγ. Απᾶ Ἡο9 καΐᾶ, 

«Ττα]γ Τ βαγ {ο το, πο Ῥτορ]θύ 

15 "αοοθρίαΏ]θ 1η "Πϊ5 οπη οο"η- 

Ἠγ. Βαΐ 1 {ε]] γοι οἳ α ἐταί, 

πΙΙΥ π]άονε πετο Ἱπ. 1Αγα6] ἵπ 

ιο ἄαγς οἳ Ε]ῃαΙ, που {πθ 

25 

{δὲ ποτφ γοαᾷ, Σο 806 ἐλία ἆαγ α]β]ἱοᾶ Ὦγ {ιο εγοηί.” ΈῬοπη 5.5, 

τής Ῥίνσαςο ἴ5 δα κἰναϊεηύ {ο ΄ π]λος 7ος Ίνανο {11 Λεσγά ;” παπά 
αρρθατε {ο Ῥο απ οχαπαρ]θ οἱ πλαξ Ἡουροτου οα18 ΄ποτα Ἰοᾳπαπά! 
βοπι5 (η Ν. ΤΈ.) ΡΙΟΠΟΠΙΘΗ αὐτὸς αλίροης ϱτο τε]α(ίνο ὃς (1. ϱ., 

ᾗ γραφὺ ἡ ἐν τοῖς ὡσὶν ὑμῶν (ἐστὶν)”. Τ18 τεπᾶετίης υπῖοὶι 1 

πατθ αάορθεᾶ αὖογε, ἵς Πέτα], οπᾶ εί Τ6 πια Ῥο οῬ]εοθοά {ναί 

ισα 15 α δίγοης Ἑοργαϊείίο Ἰάΐοπι {π {πο Ίπηριασθ, 1, ἐμοτείοτε, 

εαρσθςέ {πο {οοπίπς, π]ῖοι ας Ὄδευς βαππϊεμοά Ὦγ Οαπιρρεϊ], 
 πηῖο οι Ώανθ ]αδῦ που’ Ἠθατᾶ.” 

5 «ους {68ΗΠΙΟΠΣ 1” ἐμαρτύρουν. ὙΝαοβο]ᾶ, Βοαγ]αῦ, Μ. 

ίσες’ 16 πο’ πςεὰ {05 ἴε Ῥ6ίδοη πο ϱένευ ἰεοέπιοπη, ΟΥ 
τεςὐίῆθς. Τη αἲὶ οἼ5θς ἵη ππλίοῖι « γῖηθες ”' οοσιΤἩ α[ίαν ““ ϱγας; ο 

Ῥουσ” ἵπ {ο Ἡ. Ὑ., {εείπποηη) επου]ᾶ ο 1ΐ5 εαὈςη{αῖς. 
α ἀπλίοἩ οαπηθ οαξ οΓ:”. τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ. Ν αἰκεβε]ᾶ, 

Όματρα, 8. Εγ., “ ααἱ θοαἰαἰεπ ἆθ 5α Ὀοιοίο;”. μεν. “απ 

βα]ίαη ἄρθ 5υ Ώοσα;”. Ώο Ὑγείές, “ ἀῑς αἲις φαΐπεπι Μιηᾶς αἱηρεπ.” 

1π πεασ]γ 6γθιγ ο.8ο, ποτε ο νο) ἵς οοπιροαπᾶθᾶ πλ α ρτοροςί- 

ἄοη, απᾶ {ο]οπεά Ὦγ {ο βαπιο Ριθροβίὔοη, ἐἩθ {οτοο οἳ 6 

σοπιρουπᾶθά ντο 16 {1 6απιθ 95 ἐῑο βἰπιρ]θ ἔουπα. Ἴθιςο ἔκπο- 

θευοµένοις ἐκ Ξ- πορευοµένοις ἐκ. Τξ πο τοθῖπ “ ργουρθᾶσς,” 

Ώνθα “ Ῥτοσθοᾶςᾶ {γοπι”” πνοπ]ᾶ Ῥο ο Ῥτορογ οχρΓΘΕΕΙΟΠ. 

56 ὢνθ 50η οἱ /οδ6ρ]ι 2” ὁ υἱὸς Ἰωσήφ; Ῥοπη, Τηοπι., Ὀοῖς,, 

Ὑγα]καξ, Βοατ]αί, Κεπᾶ., Τπεἰπα]!, Μ. Τη πιοβὲ οωξος οἳ αἰπηί]ας 

οοπαϊτασἰῖοπ, Ἰπίεαᾶ οἳ {πα ροεεεείνα σας, {1ο Ἡ. Ὁ. επωρ]ογς 

{οἱ πι ἐμο οὐήθοίίνο, αξ “ {λα 6ο οἳ ὈΏανίά, ταίμου παν 

Ώανίάϐ ποπ”. Α. ροοᾷ τθβςοπ ος ἐπί Ῥτασίῖοθ ἵ6 οππᾶ ἵη αἲϊ 
09965, ππθτο {1 ἠἰοεύιρ 5 18 {οοπεά Ὦγ αποίλθςς. Ἐπρ]ιουγ 
ἀθπιαπᾶς αἰθοηδίοα ἵη {μα Βοτίρέατεβ, ας Έλα πο 5ο /ΤθριοπέΙΥ 
τεαά απάρ]γ. 

5 “Ἠσχθ, αἰκο”. ΤἩοπιδοη, Ῥθπα, Ἰακεβοιᾶ, "Τΐς απζαησο- 

πιρη ς σαπηαΜἰοα]]σ εκαοξ, απᾶ πιοτθ Ὡπεπιοπίοις ἔμλη δὲ οἱ 

νο Ἡ, Ῥ., ος ταῖλες οἱ Ὦγπᾶα]ε, νη]ο]ι 19 οορίες. ἵα οοΠοφιίαὶ 

Ρῃταδδο]οβγ πθ 547, “ ἆο 16 ηετε, του απᾶ Οής ἵς σοοᾷ ααΏιοσίςγ---- 

Όεις 
Έπ6πη Ῥοπας ατοΊἑσῖαπι οϱέ οὗ ᾗ15 εὐ πούπαα Ἰοᾳτεηᾷ1 «7 

Τη] Ἀμὴν. Τίς Ἰ ὧνς Ἠερτοη ηοδ, ίσον αάνει- 

ΡΙα]Ιψ εἰσηίῆρα, ἐγαζγ, οετἰαἰπῖψ. (εδεπίας (Πχ) Ἐοῦ. (6χ.) : 

α Ἐπιρ]αβσα]γ, αὖ ιο Ῥορίπηίης οὗ α βεπίθποθ, ἔγωλὴ, υετί]η. 

Οοππρ. Τω]κε 9 : 27, ἀληθ ὥς. οτι” 19 ουἳ οἳ 1ςε, εχοερί ἵπ 

αιοἰαξοης ἡἴνοπι ἐλο Ἑ. . «τσ. { πιοτο Ἰπίο]Ησιρὶο {ο 

ΟΟΠΙΠΙΟΠ χθηᾶρια Ἴπαη {Ἠς απαλοἰπεᾶ Τμαξία ποτᾶ 6“ γοτ]γ.”. Τμῖ5 

ποτά Ίας ηθυες Όθει εαποοποᾶ ὮΥ βεηθταὶ ασ. “ Ἔπα]ν” 18 

πὶ[οτπα]ς θαΏετἑα[εά {ος 1έ, π ἐΐς Ἠθυίδίοη. 

α΄ κ οορρρίαρὶἰθ;”. δεκτό. Ἴποβίογ, Ὠϊοι., ὙΝαἷκοξ, Βοατ]είέ, 

Άπσυς, Νοτίου, Μ. Βο (Ε. Υ.) ν.19. Ῥ]ίΠρρ. 4:18. Ἠοκγοι., 

δεκτός. ἀρεστόε. Ἠεῖα. (Τμχ.), “ αοοερίας, ρταίας;”. Βεϊσῖς, 

μααησοπαστη 1”. Τρ6υ.,  αοέρίο.”. πε πονᾶ οοσαῖς ἵη ἴῑο Βορί., 

κα, 56 : Ἱ, ἵπ {ί5 8εΠς6, αξ θυσίαι αὐτῶν ἔσονται δεκταὶ ἐπὶ τὸ 

Θυσιαστήριόν µεου, π]ιοιο ἵ ἵς {να δᾳαἱνα]επέ οἳ ση». 18 πο 

5αρροςθ {μαῦ δεκτό ἔστιν (ία {ιο Ῥαδεασο Ῥείου 18) ἶ5 αβοᾷ [ου 

δάχεται---ἴο Ὠσίης οπῦ νο ἠπουσλ---ἴἩθ τεπάρτίηρ 5που]λᾶ 6, “ ἵς 

πο τθσεῖνοᾶ,” 

Σα Πΐς ο». Α5 {πο Ῥτοποιπ {η Ῥησκίοι”ς {οτί ἶς αὐτοῦ, 

ής τοπάρτίησ ἆοας ποῦ Ἠαπιοπίσα πα 1ὲ, Ῥαξ 5οι]ά Όο βἰπιρ]γ 

« Πΐ6” ΘΗ]], ας ἴ]ιο τους] οβρἰταίοᾶ αὐτοῦ εἰπηάς Ίπ ἴἶιο ἐοχὲ ο 

ατὶοευασ], Έπαρρ, Τπε]ς, Τήίπιαπη, Φο]οῦί, ΓΚ αϊπα], Ἑπαξπιας, 

Ἐ]σονῖτ, Βίερ]οης (Μητά Ἐ.), ο τοπάετίηςρ οἱ ένο Ἡ. Ὁ. πιαγ ὃθ 
ααεἰαἰπθᾶ. Ἐαῦ πει αὐτοῦ, ει τοπᾶθτίας πποπ]ά ὓο ρἰααξίρ]ο, 
Όθθπιςο πατρὶς (αά].) εἰρηίῆεα οπθ παξίνε ῥῖασε, ἠοπιε, θἱ9.ι ἐλαί 
οἱέψ, οοπηῦγ, ο Ρίασθ, πἨ]οὶ ἵς οπο”ς ουν. 911, ἵα Ἀξαίζ. 13: 54, 

πο Επᾶ εἰς πατρίδα αὐτοῦ ἵπ (μεευασΙ, Κπαρρ, Τ10ΐπι., ΞολοίΣ, 

Βομίαης, Ἑ]σονίς, Ἐαρθπιας, Τ1161]6. 

[11 



68 ΤΗΕ ἀα0βΒΡΗΕΙ, ΑΟΟοβΡΊνα το ΗΟΚΕΒ. ΟΠΑΡ. 1Υ. 

ΙΝΟ ΖΑΜΕΘ) ΤΒΒΘΙΟΝ. 

πας β]ιπῦ πρ {ητορ 7οα15 απά βὶς 

πποπ{ης, ποια οιθιῦ [αηήπθ Ὑ8δ 

{πγουσλοιί αἲ {πο ]απᾶ : 

26. Ῥαΐ Πίο ποηθ οἱ {παπι πας 

Ἐλαβ 5εηί, 8αΥθ ππίο Ματερία, α 

οἵέψ οἳ ΒἰάοἨ, ππίο α ποπιαπ ἐλαί 

ὧας α πὶᾶου. 

2ἵ Απᾶ ππαηγ Ἱδρεις 6ο 1π 

Ἱετας] Ίπ ἴλο πο οἳ μεις {1ο 
Ῥτορλδεί; απᾶ ποπθ οἱ μεπι πας 
οἰεαπδοᾶ, βατίησ ΊἈαθπιαα πο 
ογτίαη. 

σαν τὴν γῆν: 

απξεκ ΤΗΣΤ. 
κ δν 5. ο Ν ὧ Ἂ ῥανὸς ἐπὶ ἔτη τρία καὶ μῆνας ἐξ, 

ὧς. ἐγένετο λιμὸς µέγας ἐπὶ πᾶ- 
Ν 

ὃ καὶ πρὸς οὖδε- 
μίαν αὐτῶν ἐπέμφθη ᾿Ελίας, εἰ 
μὴ εἰς Σάρεπτα τῆς «Σιδῶνος 
πρὸς γυναῖκα χήραν. 
λοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐπὶ ̓ Ἐλισσαίου 

- / 5 α 5» ' / 
τοῦ προφήτου ἐν τῷ ᾿Ισραήλ: 

Ν 3 Δ . Αν ε] / . » 

καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη, εἰ 
Δ Δ « 4 

µη Ίεεμαν ὁ Σύρος. 
” / /΄ 3 

ἐπλήσθησαν πάντες, θυμοῦ ἐν 
Α «. / - 

τῇ συναγωγῃ, ἀκούοντες ταῦτα. 

ΏΕΥΙΡΕΡ ΤΡΕΡΙΟΝ. 

Πθᾶγθη πγαᾶ εἰναί πρ {ἨτοῬ ΥΘαΥΦ 
απᾶ αἷς πποη/{Ἡς, "5ο {αυ ἴμοτο 

π5 τα ρτθαί {απιπο σ0το: 1 
ὕιο Ἰαπᾶ: "απᾶ Υοί, "ο Ώο 0π6 26 
οἱ ἴλοπι πας Ἐ]ήαι εοπὺ "ραῦ 
{ο α, πἰάοπ-ποπιςς, ὅπἱ ΖαΤε- 
ΡἰαΐἩ, α οἵψ οἱ Ζἰάοι. Απᾶ 21 
ΤΙΑΗΥ Ίθρετς πθτθ ἵη Ίδγαε], «ἶπ 
ἴιο πιο οἱ. ἘΗδ]α]μ,; απά΄ ος, 

ΠΟ ο9π6 οἳ ἴἨθπι φαβ. Πεο]εά 
εραί άαπααη, ἐπ Βγνίααπ.. Απά 28 
λα]! Τη {ο ϱγηασοσιθ, 'Ἠθατίης 
ΗἨοβο νοτᾶς, πθτο Π]]εά να 

27 καὶ πολ- 

35. Καὶ 

κ «80ο ἀνας,” ὧς Ἐοῦ. (Τ1οχ., 1 υογδο): “ Ῥείοτε α- «Ἰαπβο 
οχρτερεῖησ τεςα]{, 05 οοΏΞΘΓΙΘΠΟΘ, 5ο, 50 αἃ ἐ]ιαὶ, ο ἐαίὸ 8ο 

Νοχίοα, Τποπι., Ῥομη, ἸΓακοῖ, Ὁπαχρθ, Βοαμ]εδ, Οαππρ., ΤΗ6]ψ., 

Μ. Ἠειο ὧς -- ὥστε. ῬΒε]αΐο, “ποοᾶαί; Β. Ἐπτ., “ ἴο]επιοπό 

αιο 

χα ρτοιί [απιῖπο ;”. λιμὸς µιέγαε. Νοτίοι, ΤἩοπι,, ἩΝ δξ]εγ, 

Ῥίο],, Ὅ[αϊκεί. Όμαυρε, Βουτ]οῦό, Οαπηρ., Κεπά., Μ. ο Ὅγείίο, 

αθἶπο β1ο58ο Ἡιησειεποία;  Ώαῦ., “6η βίου Ἠπησεν:”. αι Ἐν, 

απ Β. Έτ. ππο σταηᾷθ {απηῖπο : ”. ῶρ6γ., “ πηα σταπάς Παπαῦτο.” 

Σ «ονει αἲΙ 16 ]πᾶ :”. ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. Νοτίου, Τ1οπη., 

Ὑγα]εί, Ὀμαυρο, Απσας, Μ. . Ῥεὶς., “ογετ εί σο]θοῖο ]απᾶ ;” 

Τε ὙΤαίία, “ ἄδει ἄθδ απο Τιαπᾶ ;”. ΑΒ. Ἐτ., “βας ἔοαῖο ]ᾳ ἴδυγο ;” 

Τα], “ βορτα, δέ. ]α ἔοιτα” Τ1ο οτάιπασγ εἰσηϊβοαίοη οἱ ἐπὲ 

(εωπι αοειιδ.) 18 οηΙτ6]ψ αρρτοριϊαἴθ Ἰεο. 

5 απᾶ γοὺς”. καὶ. Μ. Οπβία., οὗ ἴαππεν;”. ο Βασγ, “ εξ 

ηδβηπιοῖης»” Τἱ6 16 αη ἱπδίαπος οἳ {1ο αρρατοπΏ]γ αζνογσαένε 

πςρ οἳ καὶ, Ψηοτς ια ἰοαρ]έ 18 οἶθαν {π 1ὲεα]ε πϊ]ιοαέ ο αἷά 
οἳ απ αἀγειεαίῖγο ρατίϊοις, α5 ἵη Ἀαἰί, 6 : 26, ὅτι οὗ σπείρουσιν 

.. καὶ ὃ πατὴρ ὑμῶν . . . τρέφει αὐτά. 10 : 29, οὐχὶ δύο 

στρουθία ἀσσαρίου πωλεῖται; καὶ ἓν ἓξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται, 

κ.τ.ᾖ. Ἐοῦ. (Τεκ., καὶ) τοπιατκς: “ΤΠ αἲ] Έιεσο Ῥαδεασες {11Θ 
τοπᾶρήίης δέ ἴ5 αἀπηῖροίρ]ε, Ὀαῦ πο πθυρβσανγ; ἵη οἴμους, 1 πγοι]ᾶ 
ἀοξίτογ ιο αρ εεηβθ.” ἳ 

410 Πο 0Ἠ6/” πρὸς οὐδεμίαν. ἈῬοῦ. (Ἴ1οχ., ἐπ υεγζο) : “ΑΓ- 

βο]αίοΙψ α5 βα0εξ. πο οπε”. ΤΗΕ τοηάεείπασ, Ὠοῖπς αχηοῖ, 16 

Ῥχείειτεᾶ {ο {ως οοπἰτασίοά {οσα “ ποηθ;’ θαρ]ιοπία σταδ., 

Ρα ραῦς” εἰ μὴ. “δαυε” ἶ6 οὈβο]είο, Βο]ιο]εβε]ᾶ γοπιατ] οἳ 

4161 Το πηϊδίακα ἵω {6 απ{λοτίσεά {γαπδ]αίοη 16 ποὺ απ Ἱη- 

πβ/ χο] οπθ, Ὀπΐ ιο εβδοῦ οἳ {ἱ 19 τιοςὲ ππ[οτππα{θ. Τὸ ἠπίτοᾶαορς 

α ἀῑτοοῦ Ῥ]απᾶον Ὦψ πιαἰίπρ νο Ῥαδθησο βία{ο, ιοί Έλα πας 5οηό 

10 ποπθ οἳ 1ῃθ Ἱεγασ]τέο πν]άογνα απεερὲ ἴο ϱ, Φἰάοπίαι πίᾶον. «Απά 
80 ο{ {]ιε Ίεροις, Τ]ουσ] ἐῑῑα παίπταὶ απᾶ οΟπΊπΙοΠ 5Θη56 οἱ εὖ μὴ 

18 «οχοθρί,’ 1ὲ ἶς πού πποοπιπιοη] πςθᾶ, μς ἨἈθγο Ῥχοροβρᾶ, ἵη 3 
βθη56 ποῦ οἳ Ἡπιθαίονι, Ὀας οἳ οχο]αςίοη.”. Όθο εἰ μὴ, Ἐθν. 

1:27. Ἴλοτο 18 τοβ]]γ αἩ ολρεῖς πι εἰ µη, ἴνας, εἰ μὴ 
(ἐπέιφὈη) εἷε Σάρβετα. 

5 ερ τ]ᾷου/-γ/ΟΠΙΒΗ ς” 

ἵ6 8η αἰεοήνο. ΤήάάεΙϊ (χῆρος). 
”γυναῖκα χήραν. Ῥοπη, Ώματρο. «Ἀήραν 

Ῥνοίβο]ι.: “ Ῥχορτίο {βηήΠ, 

αζ]οοί. χῆρος, α, ον οτΏπβ [κάω νασπης πα], απαϊο Ῥοεείπι 

πάάϊθατ γυνή... Βαρίαασίπί, γόνὴ χήρα ἐγώ εἶω. Ώου. Ν. Τοβί., 

προ” πόκ. Ττοι]. (άταπι., 225, ρ. 46): “Χήρα ἵδ ἵα [οί ᾳ 
ομη]πίπο ἀᾷ]οσίίνε, πλὶσᾶ ἶς αβθᾶ εΠρίϊσα!Ιγ {η Ίμικε ὁ: ὅτι 

πτ19,. 1 Τίπιο, δ: 8. Βο ἵῃπ Ἰαήπ Ο. Νερο, Ἐτεί., ο, 8, 

ε{σπήίπα νίάπα;”. Ῥετοπίας, Ἠθααί., ν. 1 : 80, « νϊάες πνα]οτ].) 

Ῥ]ουπιξ: “Γυναῖκα χήρα» ἵδ ποῦ 80 πιποἩ α ρἱεοπασπι 35 α ρεϊπαῖ- 

ἄν οταίἰο ρ]οπα". Τη ἴἶο αγαπβοπιθπί οἳ είς εοπὔειος, 1 Ἠαγο 

1 {οἱ]ογγεᾶ Νοτίου, Θομτ]εῦί, ΊΠιοπ].,, Ἔσπα, π αἷοί,, “ἴο α πᾶοτ- 

ΝΟΠΙΑΏ αὖ Βατερία.”. Τι Ἰηγετεᾶ, ππσταπιπηα βίος] αγταηρεπγεηὲ 

οἱ {1ο Ἡ, Ῥ. ἵ6 α βἰανίοι αά υεγύιπι οΟΡΥ οἱ ἐῑπο Ῥυ]σαία, “ἵπ 

Θατερία Βάοπία, αἲ παα]ίετοηι γἰάπαπις πι Ῥοίετ {αείο {, 

Ἐ., «γοι5 ππθ {9ΠπΙΘ τοινο ἅαης Βατορία ἄο ΒΙάου:”. Β8. Έτ. 

«νθτβ. ππο Ίοπιπιθ γοιτο ἃ ββτορία ἆρ Φἰάου ς 1965. - ἃ πῃα 

ππάσου νίαᾶα ον Βατορία [οἰπάλά] ἃθ ΑΙάοπ 1”. Τα. αἲ ππα 
γεάσνα ἵη Φατθίία ᾱἱ Β]άσπο.” 

ἆ «οξ Ζατορμαμ;” εἰς Σάρεπτα. 3λο Ῥτθδροβίῖομ ἵ5 τοπάεγεᾶ 

καἲ ὃν βοπη., Ὁ]αῖς,, Ῥθμα, Ἡμαἷτεί., Βοαπ]ο, Έεσα, “ αἆ 

Οαδία]ῖο, “’ αἄ Ζατορ]έληαπι 1. Βολοῦῖ, “ αᾱ---Βατερίατη :”. ο, Ἐν. 

ΑΔ Βατθρία” Όοπιρατο .Λοΐς 20 : 16, εἰς Ἱεροσόχυμα (8. ., 

ε.α Πεταβδ]επι”), απᾶ 91 τ 19. Μα, οἱ 1, ἔγγισαν εἰς 

Περοσόλυμα, καὶ ἦλθον εἲς Ῥηῦφαγῆ (8. Ὑ., “ τον πὶρϊι ππίο 
άοταδαῖστι, απά ποῖθ οοπιθ {ο Βοΐμρ]ασο) “Ζατοριαι”. 18 

βοοογᾶϊπς {ο ἴμο Ο: Τοδὲ. οτίπορταρῃγ, 1 1ζΐηρς 11:19. Οὐαᾶ. 

ν. 20. Ἠερ. Ν. Τεβί., πρ ν, 

εκ1ῃ {πρ ὧπιθ οἱ Είμαι; ἐπὶ Ἠλισσαίου. π Ῥαπο τοὐαἰπεᾶ 
πιο Ῥητακρο]ος αΥ οἳ ἴ1ο Ε). Υ., ἴνοιρ] «η ἴμο ἆαγα. οἳ κα” 

(85 ἵπ Ἐ, Ῥ., Μας 2 : 26, ἐπὶ βιάδαρ, “ἵπ με ἄαγς οἳ ΑΡίΑ- 

Ένας ”) 16 εισσθείοᾶ 58 ϱἩ αἸἰουηαίίγο τοπάρίηρ.. 

{ «πο οπθς” οὐδεὶ. 68 γ. 26, ποῖθ, 

6 α ραςτ”. εἰ μὴ. 968 Υ. 26, ποῖθ. 

 «ϱῇ:” πάντε, Ὑακεί, Ἐομᾶ., Μ., Απησας, ΊΝεςίσυ, Ὀϊοῖς.,. 

Ῥεπη, Φοαχ]θοξί, Το να]!, Μ., Βλοίπις, Το ” ἱ8 βαρεγβποῦ. 

Τποπη., εείασ, (απιρ., Μ., ζοπά., 3» 
απονοντες. {4 Ἠρατίπα ; 

Τε] γα]. 

} «ᾖ]λοςρ πονᾶς.” ἛῬθπμ, Μ., “αυογάς” Της θαρρ]επιοπὲ 18 

βάορίοᾶ ταίλας ιαπ “ ἐπΐησς,” ας ἔλο τείεγεπος ἵ5 οὐγ[οπβ]γ ο ἴμθ 
ωογάς, π]ϊοῖι ἆοθας Ἰιαᾶ ποτά. Το 186 Οἱ α πειο {ου πο 
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ΚΠΙά 6ΑΜΕΘΒ) ΥΕΒΡΙΟΝ. 

98 Απά αἲ ιο ἵπ {πο Εγηα- 
ροµθ,. πΊιοη Ίμεγ Ιθατᾶ {θρο 
ἠήπσε, στο Π]]6ά πι τα], 

99 Απᾶ τοδε τρ, οπά ἠωταςδί Είπα 
οπύ οἳ 16 οἵ{γ, απᾶ 16 Ἠΐπι πηίο 
Ώιθ Ότου οἱ ἴπο 11, (νθιθοτ 
Ειαῖν οἵσ πας 1) {λα Ἴλου 
πηὶσΏί οαδύ Ἠϊπι ἄοππ Ἠθαά]οης. 

90 Ῥαήἱ Ἰθ, ραξδεῖης {Ἡτοπρ]ι Πιο 
πι]αδέ οἱ έπεπι, πθηί Πΐ5 παγ, 

81 Απᾶ όμπιο ἄοπη ἴο Όαροι- 
πΒπΠη, ο οἱ οὗ 1168, απᾶ ἑαυσ]ῦ 
Ώιαπι οἩ. ἴπθ βαὈὈαί]ι-ἄαγς. 

82 Απᾶ ἴπογ ποτ αβοπἰε]ιοά 
αἲ 48 ἀοοῖηθ: {0Υ Πῖς ποτᾶᾷ να 
π1(Ἡ Ῥοποῦ. ι 

88 Απᾶ η {λε βγπασοσιθ ἔἶοια 
πας α Ππςη Ισ Τα α ερἰτις οί 
αη ππο]θαπ ἄθνΙ]; απᾶ Ἠ9 ονἱοᾷ ους 

απεΏεκ ΤΕΣΤ. 
΄ / 

39 καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐ- 
κο ο - / ν., 

τὸν ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἤγαγον 
Ν Α -” ο) 

αὐτὸν ἕως τῆς ὀφρύος τοῦ ὄρους, 
31 ω ᾳ / Σ - 3 / 

ἐφ᾽ οὗ ἡ πόλις αὐτῶν ᾠκοδομη- 
Ν 3 / 

το, εἰς τὸ κατακρημνίσαι αὐτὸν" 
χΧ Ν χ ΔΝ / 6 αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ µέσου 

Α / 

αὐτῶν ἐπορεύετο. 
8 Κ4Ι κατῆλθεν εἰς απερ- 
Ν / ο 

ναοὺμ πόλιν τῆς Γαλιλαίας’ καὶ 
3 ΄ 5 ΔΝ 5 . / 
ἦν διδάσκων αὐτους ἐν τοῖς σαβ- 

92 νΝ ” / ει 
βασι. καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ 

- ο » » ο 3 3 / 
τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ 
5 « ο. αμ. 98 αν ο 
ἦν ὁ λὀγος αὐτοῦ. Καὶ ἐν τῇ 

« 5 3/ 2 

συναγωγῇ ἢν ἄνθρωπος έχων 
πνεῦμα δαιµονίου ἀκαθάρτου, καὶ 

ΕΒΥΙΡΕΡ ΥΕΕΡΘΙΟΝ. 

ὦταία, απᾶ, ϊείπς τρ, "81ο 29 
ἄπονο Πάπι οπῦ οὗ {πο οἱζγ, απᾶ 
θά Ἰάπι {ο ιο Ῥτου "οί ο 
πιοπηίαΐη οἨ πλμίοἃ {ιοῖγ οἱ 

παςδ Ὀτ], ο οὰξδύ Ἰήπι ἄοπη 

πθαά]οπσ; πο Ἡδ, Ῥαβεης 
{μτοπρ] ια πιάδί οἳ Ίλεπι, 
"ποπ; ΑΠΑΥ. Απά Ἰ9 ϱ4ΠηΘ 
ἄοππ ἴο Οαρειπαπι, α οἳ ος 
α]1166, απά ἰαπσλί {ποπ 50η 
ἴπθ εαρραίἩς. Απᾶ Ώιθγ ποτο 
ββοπὶσηοᾶ αὖὐ 15 σίοαο]ήπρι" 

{ου 5 ποτᾶ ας "πΙζι ααἴιου- 
1ψ. Απά 1η 16 5γΠασορθἹς 
Έιοτο Ίπαδ α Τη, Ὑ]ο Ἠαά α 
βρϊ{ οἳ απ πποίθαΏ "ἄθπιοη ; 
απᾶ Ίθ οτἷοᾶ οσὲ πι α ]οπᾶ 

95 

υσ] 

πΊθι α Ἰουᾶ γοίσθ, ἀνέκραξε φωνῇ µεγάλῃ, ὃν λέ- 

ππανοιόπο, π]ιοτο ἴ]ιο αἄ[οοίῖνο, ος αἀ]οσίίνα Ῥτοποῦια ἰαπᾶς αἶοπθ, 

16 ουπΙπιοἩ {π {6 Ν. Τεεί, Οοπιρατο Φοΐη 6 : 80: 11: 2. 

κ ο τ]ῖης πρ; ἀναστάντε,. ΤΠοπιδοῦ, ὙΓεβίου, Ξοατ]εῦῦ, Μ. 

8, Έτ ϱξίαπῖ 16υὸς,” 

1 Ώιογ ἄτογθ ;”. ἐξέβαλίον. ἜΤλοπι., Οαππρ., Μ., Ἐοῦ. (Τ165., 

ὁι υοτόο, 1. Ὁ.).  ΤἨταθί 18 ἔοο ερεσίᾖο, α5 Τὸ πεοθορατ]ν Ἱπιρ]ίθς 

το Ῥη5 ος ογογά πα γἰοϊεποθ” πο “ο ἆνο Ἱπερ]ίος 
πησίης Γονατά οἰέμαυ Ὁ} αοἰαα] ρηγεῖσα] {οτοο αρρ]ἱεᾷ {ο {πε 

ομ]θοί, ος ο[ΐειι. Όγ ἐΠτοαίς, οοπηπιαηάς, οἵο, 

πό οἳ 9 πιοαηἰαίη ;”. τοῦ ὅρους, ϐ. απά Α.. Οαπιρ., Ὀϊοῖς., 

Κοπᾶ,, Μ., Τε] να]. 8ο τοπᾶρτεά ἵη εἰχίγ-ιπο σ1βος οπέ οἳ αἰκίγ- 

Ἀνο, η Ἡ, Ῥ. Τὸ «ποπ]ᾶ Ῥο ππῖ[ουπι]γ τερθβοηίοά Ὁσ “ πιοπηζαίη,” 

Ταἱσ., Ἀοηί., Έτας., Ῥσσα, ΟµΡία]., Καἰπα], «πιοπῇς”. “ΠΠ” 

πας επιρ]ογοᾶ Ὦγ Ἐγηᾶρ]ε, πιο Ίνα οορίοᾶ Ὦγ ιο εατ]ῖθς Ὦπο]]ε]ι 

{ταηβαίοτς, 

5 ὁπεηύ απαγ}]”. ἐπορεύεο. ΤΠΟΠΙΒΟΗ, Ἰμοβίο, Βοπτ]εῖῖ, 

Όππιρ., ζεπᾶ, ἨἘοῦ. (Ίωος., ἑπ οεγδο), “ἰο ρα55 οἩ, ἰο Φο αισα!, ἲο 
ἀεραπὸ Τα οοπογπ σ τι Ῥασκίογς ἰθχέ, 9 τνθ]] 5 ναί οἳ 

ΠερυασΗ, ΤΙςοΡ., Ταομπα., Ἐπαρρ, Τηοῖῖο, Τη είτη., Βολοῖπ, Έταα., 

Ῥτορμεις (τα Ῥά.), απά Ἑ]σονϊτ, α Ῥοτίοά ἵς ρ]ασεᾶ αξίοι ἔπο- 

θεύετο. Τ]ὴς 16 ἴπο Ῥυποίπαβίοη οἳ Τμοπι., ἸΠοείοΥ, Οαπαρθοῖ!, 

Ὠ]αϊς., Βαπρς, Ιζαπᾶ., Αησπς. 

σοι 1ο βαουλ{ης :” ἐν τοῖς σάββασιν. ΒἨαϊρθ. “Ώαγς” Ἱ8 

Βαρογῄαους, ΄ Αα {μία ρ]ατο] ςοπιθίῖπιος οοοπτς ἵη 61865 πλοτο 1έ ἵς 

δἱησι]αγ ἵπ. εἰαη]βοαίίοη (909 Ἐοῦ., Τ/5., σάββατον), Έιο πἱέθυπα- 
γα τοπᾶστῖης ἶς βαρρεςἰοᾶ, “ον {με εαὈα(1ι.”. 

Σ ρα ήης,” διδαχῇ. Ἐοπάτίος, ὙΓεείοσ, Όπαυρθ, Αησας, 
γιος, ρου, «ει ομβρΏαμσκα” Α8 διδαχή ἰσηϊβος Ὀοί] {ο ααἲ 
ϱ/ ἐεσολέτιας, ππᾶ ἐιαὶ ουλπεῖν ἐν ἰαισ], ἵδ Ἠας απ εχαού θηιἱνα]θηί 

Ἰη Όλο Ῥπο]οἩ ποτᾶ “ἰοιολίηρ” Τ49 αποἰοἰσεᾶ ΤαΒ “ ἆοο- 
Ππίηρ,” Ίπ Ρρχοβοηὲ πεαρο, οπ]γ ἱπᾶϊολίοι ἐλαί αωλέρῖ, ἐ ἐαιιρὴὴ, (]ο 

Μηίγμοίτοη ϱἼωεπ. ἈῬτείβομ. (ἱπ υεγὸο), “ αοίας ἄοοεηάί, ὀπουἡιίο ; 

πιαζετία, Ἱπα μιά οπῖς, « ἀοείγέπα 4 παπα ἀοσπιαία, έππι Ῥηφορρία,””. 

Τη οἸαρείο πξαρο, δεδαχή 86ΕΠΙΦ {ο Ὦο πβοᾶ οὐἵσ αξ οαπἰγα]επὸ {ο 

δέδαξις. 

4 Α. οοηπια ἵς Ῥ]αοθᾶ αἴίος “{οπολίηρ,” {η οοπ[οσπαϊϐψ ππὶῖ]ι ιο 
νοεῖς {εχί. οἳ ἙῬαρσείατ, Τἱβοι., Πέππαπη, Ἑ]σενίτ. 39ο ἵα θ 

τατείοπε οἳ Ἰδοτίου, Ῥεμα, Θματρθ; ἸΓεξίευ. Ὁ. Ἠτ., “δα ἀοοίτίπε, 

Ῥ8τοῬ ᾳθ---τ”. 1065., “ εηξεΏαηζα, ροσ(ιθι” 

Σπ οπἰῃοπἰψ;”. ἓν ἐξουσίᾳ. «θηενα, Νοτίου, ἨΓεξΙογ, 

Ῥισς., Ὑγακεί, Έετη, βοαα]οῦί, Ώπατρε, Οαταροεϊ], Μορί., Ῥεζα, 

ααποζοναίο :” Ὁ. Ἐτ. ««ανοο απθοπίἑό ;” Τρος., “ σοη αα{οπ(αά 

Ῥιοδαξ, 6 οοη απἰοτ(ὰ,.  Θο Ίη νο Ῥατα]ε], Νους 1 : 22, ἔξου- 

σίαν, Ἡ. Ὑ., “ οπποτ{ψ,” απᾶ Μο. Τ 129: 819. Ταχκο 4 : 96. 

Φορ γ. 6, ποῖθ. 

5 «ᾷρπιοῃ ;”.. δαιµονίου. Τϊποιήδου, Ὠῖοξ,, Νοτίου, Φματρο, 

Οαπιρ., Κεπά,, Δποα“Ἱς, Τηδ]πα, Μ. 6. Ἐν.  ἆόππου ;" Τρ6Γ., 

α ἁρπιοπῖο,, Ιοίο ον Ἠθγίσίου οἳ Ματίς: “«Τη6το 16 πο ἀἴῄθγοησθ 

οἱ εἱσπ{βοα ίση Ώείπθεη δαέµων ππᾶ δαιμόνιο». ]θῬο Ὑοτᾶς 
τς αρρηθᾶ {ο 4. οἶπες οἳ “ πποῖεαη βρῖηέδ, πἨο αἴθ ιο 5οτγαη!ς 

οἱ βαΐαπ. Φὧθο Ταικο 8: 29, 40. Μαϊ. 9 1 94. ἥΜατς ὃ : 22-.26. 

Φιάβολος, πει Ἡ τείος το βρε πια]. οχδίοηοθ, ἵ5 αρρ]]εά ἵπ {πα 
αὕπου]α, ἴο Βαἴδη κατ ἐξοχή». Τ16χθ ατθ πΙαηΥ ΄ ἄσπιοπς γ6έ 

Ὀαό οηθ «Ὠονί» Ας πο αγ πο βἱησ]ο ἴδιπι, π]Ώίο] ἶ9 {πο 

οᾳπἴνα]επέ οἳ ! ἄσπιοπ, πθ αἲ9 οὐ]ρθᾶ {ο ἴΥαπς/εΥ, ἨΊθὮ νο σ8Ἡ 

πού ἰγαπίαία. 3θο ΟππιρΏεΙ] 8 Ὠϊεεοιίαίίομς, Ὑ1., Ῥατί Ἱ., πετ 

Έιθςο ποιᾶς ατο {αἨγ ακαπιἰπεᾶ.” Τ Ίατο οπιρ]ογαᾶ “« ἄοππου," 
πλοτανος {Ἠεςο πΥογᾶς οοσὲ. Τ]οκο θρἰτίέ5 5οεπα {ο ο {1 Γα]ΐει 

απρεῖς, ἃ Ῥεέ. ὰτ4, ἆαᾶς 6, απᾶ απο εαΏ]θοῦ ἴο Βαΐαπ, Ταΐκα 

11 «18, Ἐν Βεελξεβοὺλ ἄρχοντι τῶν δαιµονέων---Μαθ, 25 : 41, 

τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβύλῳ καὶ τοῖς ἀγγό- 

λοιρ αὐτοῦ. Ὁ αἹραίς, Ώοσα, “' ἀρρπιοπίωπη !”. Βολμοῦέ, ““ ἀρπιουῖϊ 

Βσε, Ἰ].. Ἠοεῦ. Ν. Ἐ., η, 



40 ΤΗΕ 408ΡΗΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝα το ΙΌΚΝΕ.--6ΒΛΡ. 11. 

ΚΙΝ σΑΜΕΒ) ΤΕΗΘΙΟΝ. 

84 ΒαγΙηρ, 1μθῖ ις αἶοπο; ναί 
Ἱανο πο ἴο ἆο γι 6ο, ἐλοι 
Ίθδυς οἱ ΝασατοίἩ ᾗ ατί ἴποι οοπιθ 
{ο ἀθείνοΥ 57 1 ἆπον {ορ ν]ο 
ἴλοι α.ί, ιο ἨοἱΙγ Οπε οἳ ἀοά, 

86 Απᾶ θδαις τορι]κοᾶ Ἰήπι, 
βαγίης, Ἠο]ᾶ 1 Ῥεαοο, απᾶ οοπιθ 
οαῦ οἱ Ἠήπ. Απά γγλαοη {μο ἀθτ]] 
Ἰαᾶ (τοσα Πΐηι π ἐπο πιᾶςί, Ίιο 
οαιπςθ οί οἱ Ἰήπι, απά Παγό Πἶπα 
ηοῦ. 

8δ6 Απά ἴἨθγ πτοτρ α]] απιασεᾶ, 
απᾶ ρα] απιοησ {Πθηιβο]τος, 54Υ- 
πο, Ἠπαία πογᾶ ἐς 8151 {ος ση δι 
απἰμοτΙγ απά ροποχ Τε οοπιτηαπά- 
οἵ] ο πποίθαπ. αρἰτἰζ5, απᾶ 116Υ 
οοπ]θ ού, 

57 Απά ια {απιο οἱ πι ποπ 
οαί πίο εγθςγ Ρ]ασθ ος ἰπ6 οουη{τγ 

αβΡΕς ΤΕΣ1. 
ιό - 

γων, ᾿Ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοὶ, ᾿Τη- 
- / κά ΄ ι 

σοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι 
ε φον / - ον ο 

ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος 
τοῦ Θεοῦ. ᾖ Καὶ ἐπετίμησεν 

5 5 ες 35 Ἱ . λ / [η -Ἡ 
αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς, λέγων, Φιμώ 

Ν 3 .Σ - 

θητι, καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ. καὶ 
ο/ ον 9 / ον 
ῥίψαν αὐτὸν τὸ δαιµόνιον εἰς τὸ 

/ 2 3 ὁ α - ΔΝ 

µέσον ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ, μηδὲν 
/ / 

βλάψαν αὐτόν. 3δ καὶ ἐγένετο 
/ ΄ 

θάµβος ἐπὶ πάντας, καὶ συνελά- 
νΝ / / 

λουν πρὸς ἀλλήλουδ, λέγοντες, 
/ ε ά ο [ιό ᾿ 3 

Τίς ὁ λόγος οὗτος, ὅτι ἐν ἐξου- 
΄ 3 ΄ - 

σίᾳ καὶ δυνάµει ἐπιτάσσει τοῖς 
/ ή 

ἀκαθάρτοις πνεύμασι, καὶ ἐξ- 
/ τί . 3 / 

έρχονται; Καὶ ἐξεπορεύετο 
3 κ. 7 ..” 
ἦχος περὶ αὐτοῦ εἰς πάντα τόπον 

ΕΕΥΙΡΕΡ ΥΒΒΡΙΟΝ. 

νοίοθ, βαὔ]ης, «ΑΧ { π]αῦ Ἠανο 54 
πο {ο ἆο πι {16ς, "ὀοδις οἳ 
Νασατεί]ι, "παςύ ἴλοι οοπιο {ο 

ἀθβίτογ 5 1 εποτ (168, πιο 
ἴνοα ατῖ, ο Ἠοιγ Οπο οἳ 
ᾳοά, Απᾶ ἆεβαςβ τοῦι]οᾶ Ππι, 
φαγΊπσ, "Βο ἴ]οπί, απᾶ σοπιθ 

ουξ οἱ Ἠϊπ. Απᾶ ἴἶο ἆθιποι, 
εμτοπΊης Πήπ ἆογπα Ἱπ 1μθ 
πιῖάςέ, οαπιθ οι οἳ Ἠϊπι, απᾶ 

Ματέ Ἰπι πο. Απᾶ σαπηᾶσθ- 

πιθηῦ ο.πιθ οἩἳ αἩ, απᾶά {πε 
ΑΏοζθ σίο οπο αποίἸος, βασίπς, 
ἡμαῦ α Ἱποτᾶ ἐς 0151 {ου π]σι 

απλοτῖίγ απᾶ Ῥοπες 16 οοπι- 
πιαπᾶθί 6 ππο]θαη ορ]Π]15, 
απᾶ ἴπαγ οοπιθ οπ{. Απᾶ "αι 5 
ΤΗΠΙΟΥ Ῥοοποθτηίησ Ἠϊπι «αρτθοᾶ 

56 

τουπᾶ αὐοιύ. τῆς περιχώρου. αὈτοθᾶ ἀπίο 6γθτΥ Ρρίαοσθ «οί 119. 

Ε ΑΙ” Ἔα, Κεμᾶ., Ροζ. Οαπιρ., Μ., Ἠακεί, Νοτίοη, απ 

Βοασ]ούέ, “ Ἠαμ!”. ΄Ῥεσα, “ΑΙ”. Οπεία]. απᾶ Βο]ιοίέ,  Ἠει !” 
ο ἸΝείίο, “Ἠα!” . Ἐν. απᾶ Θ. Εγ., “Πα. Του, “Έα” 

Ῥιοᾶαα, “ΑΙ”. Ἐοῦ. (19χ.), “σεπθτ,. αλ! αἶα!”. Ἐτείδομ.: 

“ Ῥανίου]α, εχο]απιαπά!, αμα εξ νο] αἀπιϊταπίας, τοὶ ἄο]επίίς αν { 

σας! εἶεω/ Ἠαρείας οίππη ἵη Πηρυα Πευταῖσα, Γηπα οπά. 6 : 22, 

οο]]. ν. 98. ὅος. 1 :6. ὅοεἱ 1 :15.”. Πες Ν. ος, πι. Τ]ο 

Ἡ. Ὁ. {οσους {ο Ὑπ]ς., Ὅῖοῖι τοηᾶδυς Είς ψουνά υσ εὔπε, 88 

ἔπουσα 16 που {1ο Ἱπιροταί]νθ (οἱ ἐάω) ἔαε. -υ 16 ῬτοραδΙγ 

ἀεγτυεᾶ ἴτοπι να Ἱππρεταίϊνε, Ὀαῦ εἸοα]ά ποῦ ὮΘ οοη/ουπάεά πι 

Ἡ, ΑΔ. οἰπαί]αν πη]φία]το οσουτς ἵπ Βστ. ο1 «ον “]ῦ πιο αἼοπο” 

(2ὔπε πιο). 

κα οι 11ο ευρρ]επιευῦ οἳ {19 Ἡ. . (οορίεά {τοπι Τγηάα]ε), 

16 οπι θά α5 5προιβποας. 1Τέ 16 ἀτορρθά Ὦν ΤΒοπιξοη, Ἰ/6εθγ, 

Ὑ/ακοεί., Μοτίοπ, Ῥεπα, Όπαχρθ, Ῥ]οἷς., Οαπιρ., Καπάτίοῖς, Αησας, 

Τηθ]ννα]|. 

Σα Ἰρςέ ἔμοι σοπι6;”. ἦλθεε ἸΝοτίοη, Ὀϊοἷ, Τπο ςο οἱ ἐ]ιο 

αακἰΠατγ {ο ϱο3 πι ἐπιγαπεϊίοε υεγὸς ἵδ α υἱο]αβίοη οὗ ουν 

ἰάΐοπι, ἑλοασὴ 16 15 απἴ{θ οΟπΙΠΙΟΠ. ἵ {19 Ε. Ύ. Ἡ ἶ6 α Καίοίδτε. 
-.Β6ο ὍΓευβίετς Ὀἱοί,, Τηΐχοᾶ., Ρ. Ἱτ. 1Τὲ αἱ]οπαῦ]ο ἵη αηγ 85ο, Τ6 

15 οπἱ Ἡ]οιο ἥκω ο0ουΤ8; Τί τετὈ Ίη {16 Ῥτοοπύ Ἱανίης ια 

βοηΏςο οἳ {μα ρετίοοῖ, 5ο ἐἶαί πο πια; δα”, “ΤΙ αι οοπηθ,” 1, 6, 

1 ἠαυε οπιε, 1 απι Ίοτε. Έννοια Ἰουθ Ιη Ιαοδῦ 03568 “1 Μάνο οοπιο” 

ση] εχρτθδς ιο ἐουσ]ιό; ]ή]ο ἐ1α ἱπαρετίοοῦ Ξ-- {ο ο Ῥ]αρετ/εοῦ, 

Βορ]οσ]εε, (3, ἄταπι. Ρ. 258. Τ44ᾶ. (1ω9χ.) Βπαίίι., 2137, ποῖ 7. 

» μῬρ α]οηῦ;”. Φιμώθδητι. Τποπι.,  Νοτίοα, Ῥοημ, Βοατ]οίέ, 

Οαπιρ., Κοπᾶ., Μ. ἜΤ]ο Ῥίταςο “ {ο Ἱοἷᾶ οπο’ ροᾶος” {6 οΏδο]είς, 

κα Ἠποπίηρ--- ἄοπας” ῥέψαν. Ἐεηάτίας, ΊΓεεῖογ, Μ. Τ]ια 

Ῥατθιοἰρία! οοὐβίτασΜοα ἵς τοἰα]ηοᾶ ὮΥ Τποπι. Βοατ]είί, Μουῦ., 

Ῥοζα, Φομοῦς. 

 “ρπιασθπηθηῦ Ο0ΛΠΙ6 0η αἱ] :”. ἐγένετο Φάμβος ἐπὶ πάντας. 

ἸΜαχοί, 8μαυρθ, “ απηαζποπιεπί ϱ8Π1θ οἩ ἐλθπι αἲἱ ;”' Ῥδην ({οἱουγ- 
πρ ΜΒ, Ῥ), “ {σαν οαπαθ ος πμοπι 4111” Υπαἱρ, “ἰποίας δὲ Ῥαγος 

{η οπιπίρας;” Έτας, “ {ποίας εξί ρανο; 81ρες οπππεςς” Βε]σ., 

ἁ«ᾳᾖαας Ίσπαπι 96η τοιλααςαμεῖἁ οπ6ς αἷἷθ;”. Ώο Γείίς, “ αἷ]ο 

Ἀρειβο] Βίπαπος;”. 10ου, “Ιθι νῖπο 3βοπιΏτο ἅ {οᾷοβ Τ1ο 

Ἐ, Ῥ. Ἠα8 πιαᾷο πο ἀῑεήποίίοα Ῥεύπεσῃ {έ6 τοπάθτῖπς οἳ ἐθαμβή. 

Όησαν πάντερ ἵπ 11ο Ῥατα]]ε], Ματὶς 1 : 27 (' οπᾶ μου πετο αἲϊ 

αππασθᾷ ᾿}, απά ἰλαῦ οἱ Ες Ῥαβδασθ, Ὑθτο {1ο ἰοχύ {5 ποὺ θ 

βαπηθ. 1ὲέ 115, ἰπετθίοτθ, Ίη εχασπεο. 366 Ἠοῦ. οἨ Φάμβος. 

ἃ5 | Τ]ιο Ηέετα] τεπᾶενίης ἶ5 αρρτορεῖα{ς, 

:{ο ϱ0π8 αποῄιθγ:”. πρὸς ἀλλήλου ποιοι, Ἰοτίοη, 

Βορτ]αξέ, ὤματρο, Μ. Ἐοῦ., Πήάᾶε]ϊ (ὔπ νεγόο). ἙΒντοίδομ., “ αἶζις 

αἰέωπι, Ξορίὶςεῖπιο αὖ Μαϊ. 24 :10. ὅἆοσ 18 : ὅ5. -Αοίς 7 : 26, οἷοι” 

Βο (Β. Υ.) Ματ] 4141: 9:50. 1ηἱτθ 2:10, οἵο. Πο αγ αησθ- 
πιεηθ “ οπθ {ο αποϊλος ” 16 οὈρο]είο, 

5 «ρ τΙπΙΟΣ2” ἦχος. Ῥσζα, Βομοῦῖ, “«τππου τ”. ζπἰπα], “ἠχος, 
Π. Ἱ. Γππια, ΥΥπποΥ, τεεροπᾶεῦ ἨςὮγ. ή, ααοᾷ Ὀγπήπιαςμ,, Ζοῦ 

89 : 94, Ἐε. 1 : 14, οχρτθεβῖο ᾖχοε.” Βεησε],  ἤχορ, 8ο, ΥΟς 
Ριοραφαία 6 γοσθ, Ἠοῦ. (ὑπ υετὸο), “«τιποτό,. ηετο 16 ποϊβίης - 
ἵπ {16 {ού ἴο ααἰ]ιοτῖσθ 6 56 οἱ ἐς Ππάεβηῖίο ατίϊο]α “ ἐπο Τὲ 

ἵ6 ποῦ οπιρ]ογθά Ὦγ Γακεβο]ά, ΈθδηἨ, Το], Ὁπατρο, ο Ἠορ. 

Ν. Τεδ, (9)). 
Ρα ροπορτηίης Επι.’ περὶ αὐτοδ. «Απσας, ΤμεϊναΠ. ΤΗἱ8 

ἵ8 116 οτάίπατγ τοπάετίπς οἳ περὶ. ο (Β. Υ.) Μαῦ, 16 : 11. 
Ματὶς ὃ : 16. Ἰω]κ 241 27. Λος 28 : 22. - ἨΗίδ {πης,” π]ο] 

Ίιας Όδοη οιηρ]οσεᾶ Ὁσ 5οπ1θ ἐταπείαίοτς, ἵ6 Ιποοιγθοῖ, 35 ]λαί που]ᾶ 

τθηιῖτο ἦχος αὐτοῦ, ἴλις Ματῖς 1: 28, ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ, Ὦ. Ὑ., "Εἱ8 
{απιθ. : 

ε α αρτραᾶ αχοδᾶ;" ἐξπορεύετο, 9ο (Β. Υ.) Ματς 1: 28. 
Νοτίου απᾶ Ξοατ]εξί, “«βριοαά ;”. Έντα, “ ἀἰπιωπανίό ;”. Οαβί]ίο, 
α ἁππαπαδρας ;”. ἄπθθπῇ, (1Χ., ἐπ 1οοο), " ἴο Ῥθ βριοπᾶ αρτοπᾶ,” 
Α. αἱρίᾶ]ψ ]ήοταὶ τεπᾶετίηρ, “πεπύ {οτι (ου αὐτοαᾶ), 18 ποῦ 

αοσοτάἶης {ο {1 ἰάΐοπι οἳ ους Ίαηραλσο. 

ἆ «ϱ8 {1ς βηγτουπᾶίηῃ τοσῖοα;” τῇε περιχώρου. 999 οἳ. 4114, 

ποίθ, 

” 
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ΙΝ6 5ΑΝΜΕΡ) ΥΕΕΡΙΟΝ. 

88 Απά Ἱθ αποβο ουῦ οἱ {πρ 
ϱ7παβοραθ, απᾶ οπἰρτοᾶ. Ιπίο ϱἱ- 
ΠιΟΠ)8 Ποιθθ, Απά Θἰπιοπς π{ο/ς 
πιοίλθς π9ς ἴα]κοη πὶ(Ὦ α. ρτοαῖῦ 
{ογοτ; απᾶ {που Ῥθβοιρ]έ Εῖπα {ος 

μες. 

89 Απά 6 δίοοᾶ οτότ Του, απἆ 

τερι]θᾷ {πο {ογευ ; απᾶ 1{ 16, Ἠαυ: 
απᾶ ἸπιηθᾶίαίρΙγψ ϱΏθ αΓο59 απᾶ 
πηϊηϊίθγεά υπο ἔλεπι. 

40 Νοπ π]αη ιο 8αη Ίγαβ 5εῖ- 
πρ, αἲ] {που {παί Ῥαᾶ απγ αἶο] 
ψηζλι ἄἶτοτς ἄἴδεαςος, του σΏέ έπθπι 
ππίο Πάπας απᾶ 19 Ιαϊά Π]ς Ἱαπᾶς 
οἩ 6767 οπθ ο {Ἠεπι, απᾶ Ἠθα]εά 
ἐνθιη. 

4ἱ Απάᾶ ἀθγί]β αἷεο οαπιθ ουί οἱ 
ΠΙΑΗΥ, ουγῖηρ οαί απᾶ 5αγΊπς, Τηου 
ατὸ ΟΗμτ]δί, πο 8οη οἳ αοᾶ, Απᾶ 

Ῥο, τερι]Ἴπς ἔλεπι, 5αᾷογοᾶ {λαπι 

ποῦ {ο ερθα]ς: {οτ {167 ποτ ἐἶναί 
Ἆο πας Οτῖςέ, 

49 Απᾶ π]αἨ 16 πας ἆαγ, ἷιθ 

ἀθρατίθᾶ, απᾶ πγοπέ Ἱπίο α ἀθβοτί 

αξΕΕΚ ΤΕΣΤ. 

3 Δ Ν Α 

58” 4ναστὰς δὲ ἐκ τῆς συνα- 
Αα - ΔΝ 

γωγῆς, εἰσῆλθεν εἰς την οἰκίαν 
Σέμωνον" ᾗ πενθερὰ, δὲ τοῦ Σί 
μωνος ἦν συνεχοµένη πυρετῷ 
µεγάλῳ' καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν 

ρα π , 
περὶ αὐτῆς. Ὁ' καὶ ἐπιστὰς ἐπά- 

- / - α 
νω αὐτῆς, ἐπετίμησε τῷ πυρετῷ, 
καὶ ἀφῆκεν αὐτήν' παραχρῆμα 

δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς. 
40 4ύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου, πάν- 

τες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις 
ποικίλαις ἠγαγον αὐτοὺς πρὸς 

αὐτόν. ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν 
Ν - / 

τὰς χείρας ἐπιθεὶς ἐθεράπευσεν 
3 ΄ 

αὐτου». 51 ἐξήρχετο δὲ καὶ δαι- 
µόνια ἀπὸ πολλών, κράζοντα καὶ 

λέγοντα, "Ότι σὺ εἳ ὁ Ἀριστὸς 
« ελ - . ν - 
ο υἷος τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐπιτιμῶν 

αλ 3 5 ι Αα ο 3 . 
οὐκ εἴα αὖτα λαλεῖν, ὅτι ὐδεισαν 

Ν Ν Ν 3 
τὸν Χριστὸν αὐτὸν εἶναι. ο Γε- 

/ λ ε / Σ λ 3 

νοµένης δὲ ἡμέρας ἐξελθὼν ἐπο- 
/ 

ρεύθη εἰς ἔρημον τόπον, καὶ οἱ 
ο 39.) »ν ν 3 
ὄχλοι ἐζήτουν αὐτὸν, καὶ ἦλθον 

59 

ἘΕΥΙΘΕΡ ΥΕΒΡΒΙΟΝ. 

ϱατουπᾶ(ηρ τθρ]οπ. Απᾶ, 5- 56 

ἵπο πρ οαῦ οἳ {πο β7ηαροριθ, 
Πιο οπίογθά Ιπίο {16 19156 οἱ 

ΦΙπιοη. Απά ἔρίπιοπς πιοίμοτ- 
Ἱη-]αν πγαβ ἴακου ση α Ννίο- 

Ἰοπί {ετετ; απᾶ {λογ Ῥεεοισ]Ώ6 
Πΐπι {οτ Ἠθυ. Απᾶ, Ιδίπάϊπρ 59 
οτου στ, Ίο τορακοᾶ {ο {ετοτ, 
απᾶ 16 ]ε[ί Πθς; απᾶ Ππιιθᾶ]- 
ἴθὶγ 5Ἡο το5θ απᾶ πηπ]είογοᾶ 
ἰο ᾖἨθπι, )Απά πηθι {19 ΒΠΠ 40 

νας βοὐῖτο, 11 π]ο Παᾶ οπγ 
βἱοὶς πὶι Ἱτατῖοις ἀἴδθαςος, 
Ὀτοτρ]έ ἐμπεπι ἴο 1ήπι, απᾷ ηθ . 

Ια1ά Τ]ς Ἠαπᾶβ οἩ 1640Ἡ οπθ οἳ 

ἰπαπι, απά Πεα]οᾶ πει. Απᾶ 41 

ἄθπιοῃς, αἱξο, σαπιθ οί ος πιαἩγ, 

οτγιηρ οτί, απᾶ εασ]πρ, Τηοι 
ατί {Πο βοη ο ἄρᾶ. Απᾶ 9, 
τοραπο ἐζοπι, 5εαΏετοά {Πεπι 
ποῦ ο ΑρθαΙς: {ο5 {π6γ Κποτ 
Όναί Ἡθ πας "ο Αποζηισά. Απά, 42 
ρᾷαγ΄ Πανίπο ο0πηο, Ἡθ ἀερατίθά 
απᾶ πεηπί Ἱπίο α ἄοξθτὶ ρ]ασθ, 
απᾶ ί16 οτοπάςρ 5ουσΏέ Ηΐπα, Ῥίασθ; απᾶ {1ο Ῥεορίθ βοασ ιό Ηἶπι, 

5 πεῖπρ πρι”. ἀναστὰρ. νερου, Ῥεπη, Τπο]ττα]!, Μ. Τ0ςν., 

«Ἠαβίεπᾶοβο Ἱεγαπίαάο :”. Βραµ., “Ἰθγαπίαπάοςα ;”. Ὠἱοᾶσα απᾶ 
Τ.]., “]ογα[οςί,” 

εξ αλρ ϱηἱογεᾶ ;”. εἰσηλθεν. 

Τ]εεητα]!. 

5 6 ΒπονΏ πποίλεγ πι Ίαν ;” ᾗ πενθερὰ τοῦ Σίμωνος. Τ]οπι- 

.θα, Τσηᾶσ]ς, (ἄομονα, Οχαπ]πεν. 8ο (Ε. Ῥ.) Ταἷο 12:08. Μαέ, 

10: 95. Τη οοπιροππᾶ ἔθτηι αοοογᾶς γηθἩ Ῥτεκοηί πδασθ. Έοτ 
εοποἱφεπέδε απᾶ 6857 οπποζαξίοη, ἵὲ εοπ]ᾶ Ός οπαρ]ογοᾶ ππὶ[οτα]γ 

85 {πο θᾳπἱνα]θηί οἳ πενθερὰ. 8ο ἴηο οοσπαἴς τηαδου]ίπο, στεν- 

Ψερός, ἵ8 τοπᾶριοᾶ « [εον-η-]ωγ/ ” ἵη (Β. Ῥ.) ὔοἶνη 16 118, 

δα τ]ο]εηῦ ονο ;” πυρετῷ µεγάλῳ. Άλοπι, Ρἱας., Οαπηρ., 
ζοπᾶ., Απσιας, Μ. Οαθία]., βομοίέ, “ ρτανὶ {ο0χθ;”. Ώο ΤΓοῖία, 

ἁ πας οἶηοπι Ἠο[ήσοη Ἐοῦον :”'. Τα1έλος, « ποῖέ οἴποπι Ἱάτίεη Ἐουου.” 
Ἰάέγας Ἱς ἰγορίοαϊη πςοᾷ Το Ἱπᾶ]οπίο απἰθπὺ οἳ /ογος, Ἱπέθηςϊίγ, 
θὔβοῦ; Ίεπορ υἱο]οπί, υεἠεπιεπὶ. Ἐοῦ. (1ς.) 

ἕ αραπαίπςς”. ἐπιστὰ». Ἐεπᾶ., Ὑαείογ, Ξοαχ]θίζ, ἹΜοτίον, 
Ὀ]οἷς,, Οαπηρ., Το ]γνα]], Μ. ὈίοδαΗ, α βίαπᾶο.” 

} «Απᾶι” δὲ 8ο (Β. Τ.) ἵπ ραταΠοὶ, Ματῖς 1:59. Ῥοπη, 
Νοτίου, βνατρο, Ἐεπά, 

Κ ἁπητίοις:” σουκίλαιρ. 

““Ὀϊνοια”, 18 οὐβο]σίο, 

1 "ομοὮ οηθ!”. ἑνὶ ἑκάστῳ. 

Ὑεξῖογ, Βοατ]ούέ, ΘἩατρο, Οαπιρ., 

Ἐεπά., Ῥοδυμ, Μ., Ἐορίηξο, (ασ.) 

Τταπβ]αίοτα Ίατο πεπα]]σ τοπᾶργοὰ 

ἴλεςα πγοτᾶς Ὁγ “6νθτγ οπθ/” ος “θαοἩ.” ΊΤἩθ 4ὔΏοτο ρῃγαςο ἶ6 

ζϊογαί, απᾶ Ῥτεξεπίς ἴπ6 {πουρλί πίθι 1 ΔοΟΠΤΑ0Υ. Ῥεσα, Οαείαᾖο, 

απά Μοπί., “ πἰοπῖααθ” σε. κ- ρα ος. 2ο αξία, “ οἴπθπι 

ἠθρ]σπον ;”. Ῥε., «6ο ]ορολλε; ” Ἴρογ., “ οχᾶα υπο.” 

α Της χοαᾶῖης οἱ {πο Τοχί. Ἡεεερί., ὁ ἄριστὸς, 15 επηοεὶεᾶ Ὦγ 
π., Ἱωασ]τα., Τϊδολ., Ἐ παρρ, Τηοἱ16, -οπά Ὀτασοίεά Ὁσ ΠΠ άπιαμη, 
Βολοῦῦ τεπιατ]κ: 45 {ο]οπς: “Ῥοςέ σὺ εἶ να]βο αᾶᾶ. ὁ Χριστὸς, 
Οπηρείπιας οππα τίθΕΡ. εἰ αἱ. (οκ ρ]οβθεπιαίο Ῥγοί). ρηβουπ ας 
εεκ οοἆᾶ. ππο. ταῖς. Οορῦ. (ἈΠΓεπηρΗ.); -Ατπιι, Α.ταὈι ρο]γρ]., Ἡαἱρ., 

1ἱ4]., ποπηπ]1ς Ῥαὐσίς” Καπα: “ Ῥ]αχες οοᾷᾷ, εὖ γοιςς. ὁ Ἄρι- 
στὸς οπή θέηπή, πθο ἀπὈίζο απῖα αἀσοτίρεοτίπύ ιά ϱταπιπαβίοἳ, 

{απρυαπι ἠπίετρτοίατωθηύαπι νογροτππα 3 ὲὸς τοῦ Θεοῦ.” ἜΤλθ 
νεαᾶίπα ελου]ᾶ Ὦο ἀτορρεᾶ α5 απ ἠπίατροΙα[]οῦ. 

απ «ηῃρ Αποζηιοηρ’ 9ο ος, 2: 26, ποΐθ, 

ο «ᾖηγ Πανίπα οοπιε;”. γενομένης ἡμέρας. ᾗὍ αἱρ., Μοπίαηπς, 
«βαοία ἀϊθ:” Έπος, “{αοίο ἀῑε; Ῥεσα, απά Φομοίξ, 6 οτί ἀρ.” 

Ἠανῖης τοπᾶετεὰ ὀψέας γενομένης οπιουπι]γ Ὦ “ ἐνοηῖης Ἱανίης 
οαπ1ς,” {Ἡθ 4Ώουθ αχκρχθρεῖου ἶ6 αἀορίεᾶ α8 αοοπχαίο. Τ]ιο {οἱ]ου- 
Ἡπρ {6 απ οχἰταοῦ ἔοα 116 ποῖς ος Ματ 1 ; 95 (ὀψέας γενομέ- 
νηε) : “Τηθτθ 18 Απ ππρυεεδατ υατίο ἴπ τεπᾶειῖης ἐίς ρΆχαξθ 

ἵη {ο Ἡ. Τ.” Οἶμθι άπος Ὀεῖηρ θα ια], πτ/ογπεη οἳ γεπάετγίπρ 
18 Ἱπαροτίαπῦ, 

ρ «ο οτοπᾷς:” οἳ ὄχλοι 9886 ο. ὃ : Ἱ, ποΐ Ἐπῖασὶ 
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ἘΙπα ΠΑΜΕΡ’ ΥΕΕΡΙΟΝ. 

απᾶ -οαπιθ Ἠπίο Ἰήπι, απᾶ «ἰαγθᾶ 

Ἠΐϊπα, ἐμαῦ Ἡθ επου]ά πού ἀερατί 
{ποπ {μθηι. 

48 Απᾶ Ἡρ βαῖᾶ ππίο {λειι, 1 

τηπδύ Ῥτθαο] {πο ἠπράοπι οἳ ἀοᾶ 
το ολοι ο ϊθς αἱρο, {ο ἐιογοίοτο 

ατα 1 δοπ. 
44. Απᾶ Ἡο Ῥτεασηθά ἵπ πε 

βγπασορίος οἱ ἀα]168. 

ΟΒΑΡ. Τι 

ΑΝΟ {έν οὔΠΘ {0 ρά55, ἴλαί α5 
ἴπο Ῥοορίο Ῥτθβεθά αροἩ Ἠΐπι {ο 

Ίθατ ιο πονᾶ οἱ 6ο, Ἀθ δύοοᾶ ὮΥ 

Ώιο Ἰα]ο ος ἄοποξατεῖ, 

αΠΕΕΕ ΤΗΕΣΙ. 

ᾳ 3 - ο ν α 4 κ 
ἕως, αὐτοῦ, καὶ κατεῖχον αὐτὸν 

τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπ αὐτῶν: 
48 ὁ δὲ εἶπε. πρὸς αὐτοὺς, "Ὅτι 

καὶ ταῖς ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγε- 
- Δ α 

λίσασθαί µε δεῖ τὴν βασιλείαν 
τοῦ Θεοῦ: ὅτι εἰς τοῦτο ἀπέσταλ- 

. 44 Δ ῳ / 3 
μαι: Καὶ ἦν κηρὐσσων ἐν 

ταῖς συναγωγαῖς τῆς Γαλιλαίας. 

ΟΗΠΔΡ, Υ. 

᾿ΕΓΕΝΕΤΟ δὲ ἐν τῷ τὸν 

ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ τοῦ ἀκού- 
ειν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ αὐ- 

Ν - ΔΝ µ Ν 8 
τὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην 

ἨΒΥΙΡΕΡ ΥΕΒΡΒΙΟΝ. 

-απᾶ οὔπιὸ ἔο Ἱϊπι, απᾶ αποπ]ά 

Ῥατο ἀεαιποᾶ Ἠΐπι, παῦ Το. 

πσΏύ ποὺ ἄδρατί. γοπι μοι. 
Απιᾶ Ίο αἀἱᾶ {ο. Ίσα, 1. τωπδί 48 
Ῥτθαο] ἐς Ἐϊηρᾶοστα ο ἄοά ἐο 
οίἷιος οἶδίος αἱδο, 'Ῥθσβιςο {ο 
Ες  Ίατο Ῥθεν 5εηί. Απᾶ 4έ 

Ἱι9 Ῥγολο]ιοᾶ {η {6 5ΥΠ8βΟΡΙΙΘΒ 
οἳ α199, 

6ΗΑΡ. τ. 

Ανο Τδ οπίθ {ο ρ888 α5 ἴπο 1 

οτοπψᾶ Ῥτοβςσοᾶ οἩ Ἠϊπι {ο Ἴθας 

{πρ ποτᾶ οἳ οᾶ, νηρ Ἰπηβε]{ 

εγᾳ5 οἰωπᾶΐηπς Ὦγ {1ο Ία]κο οἱ ’ 

9 Απά 5απ μπο αὴρς ρἰαπθ(ηρ] 1) εννησαρέτ: 
ον 5 μ καὶ εἶδε δύο | αρηποβατθί;» απ 111θ βατ ἔνγο, 5 

πηα]τοό χο Γο]]ουνίης τοπιατῖς οἩ Ἠλθ πγοτᾶ (ποίο 1μ]κο ὃ : Ἡ : 
α ουαρι]ο οἱ ὄχλοι ποπἰίᾳααπα εἰσπίβοαίας οπιπὲς ροριζω, (αἱ αἃ 

ΠοἰάαθΗὶ ποοροόργαξ, αἱ ὁπι ἀοσεπίοπι ἀλίᾶ]τθί, αΌ 6ο(πο Ὀαβίσα- 

τοὐας, Εοᾶ πέ ο Μαί{ῃ, |. ο, αρεἰϊβοίπο ραἑοῖ, Ἰηῤε]σεπᾶϊ εηὸ 

Ῥματίεβί αο Βαάδύσοί, Βέ εὐῖς ὀοήβέάξ τοὺς ὄχλους ποππιη- 
απαπὰ ποἑαχῖ, φμοςάαπι ε ἑωγδα, ε ποριΐο, αἲ οὓς Τ: 20: 12: 82 

αἱ. ἆπο 5θηεα επι ἀπία ν. 10, Πασίίαηίο οἵπΙοπίς 5ετῖθ, Ίος 

ἄρεαπι ποππεη οπρἰεπᾶαπι 68, Ἔποϊο ααἶθπι οδὲ ἰπίθ]ιθοία, απὶ 

{αούαΐα οἳῖ, αἱ ἵπ αγοἨείγρο Ὥποιρ οοπηπιοπἱογατθηίας οἱ ὄχλοι ἵα 

Μαλὸὶ οοπίτα ατολθίσβο, Ῥπατίςερὶ οὗ Μαάδποφίο” 

α 6 πιοπ]ᾶᾷ Ἱανο ἀθίαϊπθα ;” κατεῖχον. Ῥεη, “ που]ᾶ Ίανα 

πεμ]τε]ά ς” Μοχίοπ, “ ποπ]ά Ίατθ ρτοπονίθά :” Ἰλαϊκοξ, “ πνου]ά 
Ἔαγε Μπάσχοᾶ : ”. ο ὙΠειίς, «“ πο]]έο--πατβοϊλα]ίοι.”.. Βαατύς 

αταπη., ὃ 136 1), ποῖο ὃ, ρ. 218: “Έχοπα {νο ϱεπογα] παίατο οἳ 

Όνο Ἱπιρετίθοῦ, ἴν {5 αἄαρίεᾶ ἴο ἀερἁπαίο αοἰίοπ, εοππτπεποοίἰ, ὑιὴ ποὺ 

οὀπιρ]εϊρά, απιᾶ ο{υδή, 5 ο πιϊσ]ῦ 5αβῥοςθ, ἴξ {5 θπηβ]οσεᾶ ἵη Ὠλς 

παν: 6.5. Μα, 5 1 14, ὁ δὲ Ἰωάννης διεκώλνεν αὐτόν, ἢοτθαᾶο 

Μπι, 1, 6., αἲ ἠτςέ, Ὀαἳ, αἴτουγνατᾶ», ο ΨΙε]άεᾶ. 9ο ἐβουλόωη», Ἱ. 6., 

1 τὸ οοὐ]ᾶ το Ῥθόπ ϱό:” 80 Ῥοπι. 9 : 8, 1 ωΐθλαι, Ἱ, ο., ἵξ 1ὲ 

οὐπ]ά Ἱνατό Ώθεν Ἐο. Το εί πιαΣ 9 αᾶάοᾶ Α ος 25 : 22, ἔβου- 

Ἰόμην καὶ ἀὐτὸς τοῦ ἀνδρώπου ἄκούσας, Ἑ. Ὁ., “1 ποα]ᾶ, αἱεο, 

1θας ἴλιρ ππαῃ ΠιΨΒΘΗ.” 

χα Ὀρραμςο;”. ὅτι Βου. [1οσ. ὕι υογὸο) 1 ς δ, Βοαπ]εῖί, 
Οαπιρ. Ὑπαἱρ., Μοπί,, ἅ φαἱα.”. Τη ἐ19 ραχα]]οί, Ματίς 1 : 38, ἴἶνα 
ἐεχὶ 6 εἰς τοῦτο γὰρ. Τπθ Ῥατίοιο γὰρ ἵ6 Ῥίορετ]γ τεπᾶρτθᾶ Ίπ 

1ο Ὁ, Ὑ. στ «ον τη ή Ἰπβίρπος, ὅτε 5ου]ά ποῦ ὃς οοἩ- 

Σουπᾶεᾶ ση] ιο τοπᾶετῖπς ος ἐς {οχπιθγ υυουᾶ, 

41 Ίαγο Ὀδέη 5οπύ {ου1ις” ἀπέσταλμαι. 8ο 119 Ῥοτ[εοί 18 
--- Ὅσ ἴμθ βαπιθ ἴθηςθ ἵπ Τι Ἐ. Ὁ., Τα] 4 : 18, ἀπέσταλκό, 

ἁἨ6: Ἡαῦ εθηῦ πηθ”. (ποῦ, “ιο εοπᾶεί τηθ.”}. Θο Τα] Ἡτ 20, 
ἀπέσταλκεν ἡμᾶς (Β.. .), “παῦι ορ απ”. 16ο {5 πο δοοά 

Σθα6ΟἩ. Τομ τοπάεϊπό {1ο Ῥετίοοῦ ΊΠ 11 Ῥαξκασα Ῥοΐοτο 5 Ὦγ ἴπο 
Ῥτθροιί, Τη ζομη ὃ 126, ο Ῥηταδο (Ε. Ὁ.) “ΙΤ απ θοπί” ἵς 
τθρισβοπἰρᾶ Ὦὗ ἀπεσταλμένος εἰιὰ. ὅοπη ὃ : 396, ὃ πατήρ µε 

ἀπέσταλκε, (8. Ὑ.), "νο Ῥαθιος Ἱαξἒι εεπέ πηθ”.. ἨΓαἰκεβο]ά απά 
Ὁματρε, “1 παν εοπί;”. Τρον., “ Ἡϊ βἱᾶο οηγ]αᾶο ;” γπα]ρ., Μοηῦ., 

Έτος, Ῥθσα, Φο]ιοῦ, «' παίςρας αι”. «Αιπι 1 βεπὲ ” ας επιρ]οσοά 

0 ἸπηᾶαΙε; Ἡς Ίνα οορἰοᾶ Ὦἡ Ἰποδὲ οἳ τὸ ία. Ἰσάρειάξους, 

ἐμοισ] πνμοαξ απγ οεἰσἑηλίὰ Ἰουῦ πηλο ἁθμιαπᾶσᾶ α. ἄορατίατθ 
ἠνοῖη 1ο πδιο] Ίοχος οἳ ιο Ῥογΐθοῦ, 

ε «ΠΑΕ (αῇίθΡ « σατηθ {ο ρᾳθ5”) ἰ5 οτηίΕέοᾷ ας βαρογβπόις. Θο 
ΤΜοΊη., Ἰπεδίαγ, Βοαι]εῦέ, Ῥεμη, ἨΓαϊκεῖ, Θμαγρθ, Νοσίοα, ΤΗε]- 

πο, Ἐγηᾶσ]ο, ἄεπονα. 

ὃ α Ἡρο Ἠϊτηξο]ί (πας εἰαπά(ηρ) :” αὐτὸς (ἦν ἑστὼς). πεϊναϊ.. 
Της Ἠέρτα! τεπάρι]ής {5 αἀοβίεᾶ οἩ πα οτουμά, ἐαῖ 1ο πέος 

ος 1ο π5ο οἳ αὐτὸς Ἰηζοπᾶρά {ο ἀδήησα1ε]ι 16 ροβίεοη οἳ- Ὀμεῖεῦ 
ᾖτοπι ἐλναῦ οἱ ές οτοπᾶ. Τ]ογ ἰναά Ῥτθεςθά οὐπατᾶ, Βο ἡῑλαί δὲ 

πας Ὀτουρλί {ο {ο παϊοις εἄσα, απᾶ ἸἨδᾶ Πο Ἴοησο τουπι {ο 

εἰαπά απᾶ αἄάτεςς ο Ῥεορῖθ. Ἐεπος, Ἡς ἀϊτεοί]γ αἰερροᾶ Ὁπ 

Ῥουτᾶ ἴ]ο ϱΗ1Ρ, απᾶ πιαᾶρ {πα τερποςέ ποἰῖσεᾶ ἵη τι ποσέ τεικο. 

Ἠῖ Ῥοβίβίοι οἳ 11θ ϱοχ 19 Ἰπαϊοπέθᾶ υσ παρὰ τὴν Ίάμνην 
ζάεογαῖὴν “« Ῥεείᾶς {ο ας ο” 

ο «πρ βἰαηάίῃο,” ἦν ἑστὼς, Ἄσρις, Ἕλοπυδου, Βδαχ]οίῇ, 
μαυρο, Ρίο. Μ., Τηδ]παϊῖ. 81. Ίθσι. ὼ.5 9σιθ (ἡ απᾶ Ίο ἵσας 

βἰαπᾶῖης ”). . 

ἃ α (οηπορατοῦ” Τῃς ποτᾶ Ὦπβ Όθοσπιθ 5ο {αγ παἰατα]ζθᾶ 
ἵα ους Ἰηρπαρς, Ἰλαῦ 15 {6 ἄθοπιθᾶ Ῥτο[οχαθ]ο ἰο νο Ὁ, Τ. οτί]μο- 

κν 6εςεᾶ. 
τθππβσκα: “Τα {πε Έππος οἵ ολ Χ. Τ., ής ηοῖςς Ῥουο ὧς πβίπο οἳ 

1994” ( ἄεποσας. 3. Ότι μα 

ο Τη οοποπαίγ πι μθ Ἰοχί, α οεπισο]οη 16 Ῥ]ασεᾶ αἴτοι 

θηπεξατοί. ΄Θο ὧθ ἰοχὶ οἳ αΠίαεδ., Έπαρρ, Τπιδηπ, Ἐσονίτ, 
Βίαρμθπς (τά Ἐάῑ6) Τ16 βοπα]σοῖοη 19 αθρᾶ ἵπ Ὁ. Ἐν. Ὠ]αᾶαΗ, 
Ἔσρα,. 

Ε«ῃρ βα;. εἶδε. Τάοπι, Ῥεπη, ἸΓακεί, Θμασρθ, Οαπαρροϊ!, 

Ποϊψαὴ. Αα βαοπήοο]οιπ ἶς ρ]ασθᾷ αἴῖον “ (απηβεατοί,” {θ 

Ῥτοποἵη παηςδύ ϱς οχρτθβρεᾶ. - 
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ΙΝΕ ΑΜΕΘ) ΤΕΠΦΤΟΝ. 

5 ο Ίακο: Ρα ιο Πρθπιθη 
ποτθ 6οπθ οτί οἳ {λθπι, απᾶ πουθ 
παθηίαο {λοίγ πείς. 

ὃ Απά Ἰο οπίατοἆ Ιπίο οπθ ος 

Πιο 5815, γῖο]ι πας ΒΙπιοπ”ς, απά 

Ρταγοᾶ Πῑπι {λαῦ Ἰνο πγοπ]ά {λταθί 

ουέ α Πδέο Εγοπὶ {ο Ἰωπά, ᾿Απᾶ 
ο θέ ἆογα, απᾶ {αασ]{ ἐ]ιε Ρέορ]θ 
οαί οἱ ὧλθ εἩ1ρ. 

4 Νου ππει θ αᾶ 16Η: βροα]κ- 

Ίηα, Ἡθ βαῖᾶ ππίο 81ΠΟΣ, 14υπο]ι 
οαξ Ἰπίο (ο ἀ4θ6ρ, απᾶ 1]οί ἄοπτ 

οαχ ηοθίς {0Υ α ἀταιρ]ῦ. 
ὅ Ἀπᾶ Βίπιοηυ απβγοτίπο, βαἱᾶ 

ππίο ΄Ἠΐπι, Μασίου, πο Ίατο  {οϊ]οᾶ 

οῇ] ο πϊρ]νέ, απᾶ Ίατο {α]κοη ποί]ι- 

πρ» πετογίηθ]αδς, αὐ {1γ ποτᾷ 1 
ση] 16ἱ ἄοπγη {ο πο, 

ϐ Απά π]ιθη ἴοτ 11αᾶ μής ἆσπο, 
9Ἀθγ Ιπο]οδθᾶ 8 δα πια] ζπᾶρ ο 

ᾖβῃος: απᾶ ἐ]οαίγ ποί Ώτα]ο. 

σπεες ταση. 
ο) ς ο . Ἀ Ν. / 

πλοία ἐστῶτα παρᾶ τὴν λίµνην' 
ε κ « - 3 / μα) ” 

οἳ δε ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ᾿ αὐτῶν 
ο ) ... / ὃ 35 Δ 
ἀπέπλυναύ τὰ δίκτυα " ἐμβας 

λ Δ ω / ὃ 3 ο 
δὲ εἰ ἐν τῶν πλοίων, Ὁ ἦν τοῦ 

{ . λ ν Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ 
τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον" καὶ 
καθίσας ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου 

ΔΝ Δ / 
τοὺς ὄχλους. " «9ο δὲ ἐπαύσατο 

ἕφι 8 Χ . 
λαλῶν, εἶπε πρὸς τὸν Ἀίµωνα, 
. / 9 ΔΝ ΄ Ν 
Ἐπανάγαγε εἰς «τὸ βάθος, καὶ 
.”- , ν -- 

χἀλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς 
ἄγραν. Ὁ Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Σί- 

. ο / ” 
µων εἶπεν αὐτῷ, ..Ἠπιστάτα, δὲ 
ιά Ον ν ΄ 

ὕλης τῆς νυκτος κοπιάσαντες 
. Χ 3 / 3 ΑΝ ΔΝ .. ε/ 

οὐδεν ἐλάβομεν: ἐπὶ δὲ τῷ ῥή- 
/ ΝΔ 

µατί σου χαλάσω τὸ δίκτυον. 
: β - / 

6, Καὶ τοῦτο ποιήσαντες, συν- 
/ .ν / 

έκλεισαν ἰχθύων πλῆθος πολύ: 
4 κ) ΔΝ Δ 
διεῤῥήγνυτο δὲ τὸ δίκτυον αὐ- 

ΈΕΥΙΘΕΡ ΥΕΒΒΙΟΝ. 

εΏῖρς ααπάΐπρ Ὁγ {ἐῑε Ιαἷα; δα 
ιο βεπειπιθη, ΣΠανίης σοπθ οσύ 
οἳ {πθπι, ποθτο πγαβήηρ Ἀιαῖτ 
ποίς. Απᾶ, 'οπ/οτίηρ ἱπίο 036 
οἱ ἴιο επΊρς, πᾶσ]ι τγας 9ΙΠΙΟΠ”5, 

16 αρ]θἆ Ἠ]πι Χίο ραί οἳ α Ηύ1θ 
Ίοπι {16 Ἰατᾷ. Απᾶ Ίο κα 
ἄοπη, απᾶ {ησ16. Πιο οροσάβ 
οα{ οἱ {116 ϱΠήρ. Απ πγθα πλ 
οθαςθά δρθακίπρ, Ἰδ θαῖά {ο 
ΦΙπΙοη, “Ῥαΐ ος Ἱπίο {16 ἄθερ, 

απᾶ ]εί ἄοπη γόἩιτ πείς Μο; ἃ 
ἄταισ]ῦ. 
Ίπᾳς, βα]ᾶ {ο Ἠϊπι, Μαξίοι, ππθ 

πατο {οϊ]εά "μγουο] ιο π]ο]ο 
πῖρ]{, απᾶ {αζκεη πούβῖπο”, γεῖ, 
αὐ ῆιγ ποτᾶ, 1 ΜΗ11] 1εί ἄοπη {1ο 
πθί. Απά π]θη {16γ Ἱαᾶ ἆοπθ 
0β, {ποτ ἠπο]οξθᾶ α αγθαί πιι]- 
Είπάο οἳ Πε]μος: απά {λαίτ 
πθί απαςδ Ῥτοβκίηπςρ. Απᾶ {μετ 

Απά ίπποι, ΠΘΥΓΘΥ- 

ο) 

5 ἁμαγίπας βοπο οα6; ἀποβάντε. ΤΠοπιβοπ, Μ., ΤΗο]πία]ι. 
Ομία]ίο, ““ ἀϊστοςαί :””. Βο]οίῖ, “ ἀθατεςεῖ,”. 8ραϱ., “Ἰαμίοπᾶο 
δα] 40.3 

Να Πιοῖ πείς :”. τὰ δέµευα. «ΑΛ ἰλής ἶἵ6 α 0986, πιεις 11θ 

αγή]ο]ς ἵ6 ππθᾶ Θῃ {ο ἔργσ οἳ α Ῥοεεεεεῖνο ΦΤΟΠΟΠΗ, 16 6 ποῦ 

πορββξατγ {ο ἀαλιοίκε  Εναῖς,” Ἱπαδηιασ]ι ας 16 ἵ6 πού α ϱαρρ]οπηθηέ, 
Ἐάμπου, ἄταπη., 2344. 4, “Τ1ο ατβο]θ γουγ ο[ΐθι ἔρ]ος ἴπα Ῥ]αορ 

Ο/ ὥιο ροβεακεῖνο Ρίοποσα, που {6 ἶ6 οοηπθοίρᾶ νηἑῃ επ] εαὈ- 

εἰβηῤίνος α5 παατα]]γ Ῥο]οηα {ο Ὢ μασείουίατ ρούςοἩ (οηπα]]ψ ἑτιο 

οἳ α ραγΗοσίας ἐᾖέπισι) πιοπεοποά η {ιο βοπίσπος. ΤΠ «ασ σ.ςθς, 
Όιο ἨποΙεὮ πδεἝ {1πθ Ρροεεοβῖνο ρεοποαπ.”. Τα ο.865, ποιο {6 

ΑτῄΙοἷθ Ίας ἡῖς {ογο8, Έἶιενο {5 πιο επερ]ασίς; οὔιαιγίςθ, 1ο Ῥτοποιπ 

18 οιηρ]ογεᾶ, ι 

{ «οποτίης,” ἐμβὰς, «Καπᾶ,, 5οαιοβ, Ῥθηυ, Ὠϊοῖς,, Μ. πο 
Ροχαρῖε] ορηβέγιοίῖου {5 πᾶορίεᾶ «07 Ίεείασ, ἸΜουέον, απᾶ Τ161. 

Ένταα. οπά Ἓδθσα, “Ἡπονσδυς;”. Θ. Ἐν. “ ἰαπί πιοπθό τ ΒΡρεη., 

“επιναπᾶο ;” Ὠ]οᾶαί, “ δεθεπᾶο πιοπία{ο.” 

} «Ίο φαοᾶ ;" -ἠρώτησεν. "Ίακε, Ώμανρο, οτίοη, Ἄπους, 

Τπεϊπα]]. Θο Ἡ. Ὑ. Τίς πονᾶ οσουτς ἵπ 1Ν. Πβέ, «Ἠβίγ-εετεν 

ἀϊπιες, Ίπ τίγ-Βνα οἳ έ1θεε, ἵέ ἵς τεπᾶστοᾶ “αεί” ἵα Ἑ. Ῥ. 
“Ρταγοᾷ,” {π ιθ-θεμεθ Οἱ εαγπονὲ επἰγοαίη/, ἵ5 ἴοο ἐπίςηαίυο, Ίπ Ολίς 
ἱπβίαπορ. 

κ «Το ραί οὔ:”. ἐπαναγαγεῖν. λοπι,, Βασ, Ορπαρ., Μ., 

Ἅπρας, Ἠοῦ. (11οχ.): «ἷπ Ν. Τθς6. α5 Α, παπβίοα] ἴθχπη, {ο ]εαᾶ 
(3 γοςκο]) αρ ος οαέ προ ἐᾖο δεα, ἴο ριέ οµ." 118 Ειοισ]ιέ ἵς Ῥοσέ 
εχ]ήο]έοᾷ Ὁγ Ῥαῦ οΏ-” ας Εῑιαῦ 15 ἐ1ιο πςα] οκριθεείοτ ΑΊΠΟΏΡ ΤηΕΗ, 
πιο « ἆσ Ῥηθίποςς ἵπ ϱνορῇ Ἠαίους” 8. Ἐν, « ἆς ]οΐσπον.” Τη 
Βπρίο ναι» ἀνάγεσθαι ἵ Ἀθβποᾶ ὃν Καπω (]καο 8: 22): 
“γα υω ποπβσαπι, ἂθ 6 Ῥτορσίαπι, αἱ βοϊναπν ο Πΐοτο τε] 

Φοχία, θέ α[ίπτα ρεαπίο”. πι (η οοπιροξίξοὮ) Ίθτε ας {1ιε {οτσθ 

οἳ ου Ἐπαϊεῖι ει ῆς «ομαά»” Ἑ]οσπιξ, ({η Ἴοεο.) 
1 ἐ 4-4 Ἆρ ϱρ886: ἐπαύσατο. Καπάνίαοῖς, Απο, ΓεεΙεγ, Ῥεηπ, 

Βοῦ. (ΤΣ., τη υονόο)) Ὑπρ., Μοπί., Έτας., Ῥεζα, “ οθερανῖνι” 

Ὁ. Ἐτ.,  οαῦ ορςό;”. 1ρον. “ ο8ρύ.  Α5 απ. αθιπαίνο, {πο 

Γαπαῖῆας αχργεβείοπ, “πΊιθα Ἰς Ἠαᾶ ἆσπο βρορίλα.”. 5ο Τοπ. 

Βοαχ]αίέ, Ὑ/Γαἷτοξ, Οαπιρ. 

ταν α Ῥμῷ Ον” ἐπανάγαγε. 68 Υ. ὃ, πρῖθ οι ἡπίς ποτ. 

πα ᾖηουρΏ ο πλοίο πὶαΗό;”.δὺ ὅλης τε νυμτὸς. ἈΒ38τρ6, 

Ῥίαῖς., “ ἁαπτίης {πο π]οῖς πο”. Τμεϊναϊ, Τα τοπάετίπα 

Ῥτθδθγνος {1ο αρρτορεῖαίο 86566 οἳ διὰ, “τοις,” απά ὅλος, 
ποῦ “ α]]” Ῥαῦ ιο “ π]ιοίο.”. ΤήάᾶρΗ 1ος.) Βομούί, “ρου Ιπίθ- 

ϱΥα1ά ποοίθπιτ”. Ψυἱᾳς., Μοπῦ., Ώτσας., Ὥσσα, “ ρου ἐοίαπα ποοίθπα 

106)., « θοᾷα ]α ποσ]ιθ.” 

ο «γρ: δὲ ἛῬθπη, Κεπᾶ. 

5 Α. οεπιἰσοῖον ἶ5 πποςαίοᾶ {ον Εις οοἶοπ οἵ {μα ἩἙ). Ῥ., αξίος 

[« Βε]ιος,' οἩ ἴἩο οτουπᾶ, ὑιέ {6 ἔππο πιει ρετα ΟΕ ἔῑπα βεπίοπος 
α1θ ἴοο εἸοπεῖ οοηποοθεά {ο αἶ]οπ ο ἔοπηες ροϊηύ. «Απ {8 
Ωνθοῖς οοἶοα 15 οααἰνα]επέ Το οἱόμοτ, ἰλθ οοπσἰγιοίοη, πππδὺ συ]ᾶρ 
ας. ἵπ Ῥιπούπαδίοι. Θο Βοα]θῦ, ὙοΚκοξ, Ῥοευυ, μαυρο. Τ16 
5, Ἐτ., 1ρο6Υ., απά Ῥ]οᾶα[ί Ἠδγθ α 5επιϊσο]οη. 

α ἄπνας Ὀτεοξίηςτ. διεθδήγνυτρ. ἈἙοατ]αῦ, βπατρο, Ἑ]ουπαί» 

(π. Τερί.), ῶτο]]ορο (Ν. Τεδ.) Ὑπαἱρ. οπά Ἑπασπιας, “ τοπιρεῦβ- 
ές ο. Έντα, “ ἀἰπαπιροραίαςς” ο Ὑαυίρ, “6ς σετῖες [[η50].” 

πῃο ονβίπατγ εἰσηίποαίίοη οἳ νο Ἱπηρατίροί, εοπἰἐπµεᾷ ααοτ, ἵ8 

αρρτορείαΐο. Ί19 ή εταὶ τοπᾶετῖηρ 18 ργε[ρυτεᾶ {ο αποίΊας, πἨίο]ι 
πηρλῦ Ριοσοηῦ τὰς ἐλουσλέ, υἱσ., «εραη {ο Ὀτθαί” ΤΗΐ8 ας ἵ8 
{οαπᾶ {η ϱοτοτα] Ἰαΐο τοχεῖοπς, απᾶ {ς ποσοπιπίρηᾶρᾶ ο Ἐαἰπαϊ 



44. ΤἩΣ 0ΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝα Το ΙΌΟΚΕ.--ΟΠΑΡ. Υ. 

ἘΙΝά ΙΑΜΕΘ) ΥΕΕΡΙΟΝ. 

Ἰ Απά {αγ Ὀθοκοπεᾶ ππίο ἐλεῖγ 
ρατίπους, πἩ]οἳ πγογς ἵη ᾖ1θ οἴμθτ 
Εἶρ, ἐλαί ιο 5ἰιου]ᾶ οοπιο απᾶ 
1ε]ρ ἐπθι. Απά {16Υ οαπιο απᾶ 
Ἠ]θᾶ Ῥοῦ1 116 ϱἨ1Ρ5, 5ο {ἐλαξ ιο 
Ῥεσαπ {ο βἰπῖς. 

8 μον βίπιοη Ῥοΐου βαν’ , 16 

{6]] ἆοππ αἱ ἆοβις) Κηθθβ, εαγῖηρ,, 
Ῥερατί {τοπι πιθ; Το Τ αἴη ο αἰπ{α] 
πια, Ο Ἰιοτᾶ. 

9 Έοτ Ἱιο πας αρἰοπ]ε]ιοᾶ, απᾶ 

81] αῦ Ὕγετο πι Ίϊπι, αἱ το 

ἁταισλί οἳ {πο Ώδ]ιθ π]Ἱ]ολ ο 
1αᾶ {οκεη. 

10 Απᾶ Εο ας 4ἱξο ᾖαπθς απά 
ζο]ἳμ, ἴ]ιο 8οης ο ΖοῬεάρο, π]ίοἩ 

πουθ Ῥαγίπθυς π{ᾗ Βπιοηπ,' Απᾶ 
ᾖ6βα8 φα]ᾷ πίο πιο, Έθατ ποῦ: 

ᾖτοπι Πθποθίοσίῃ μου εἶα]έ οαίο]ι 
ΤηΘΏ. 

11 Απᾶ ποπ {Πε6γ Ἠαᾶ Ῥτοτυραῦ 
Ἠιθῖς ϱΠ1ρ5 {ο Ἰαπά, {16γ {οτεοοῖς 
αἱ], απά {ο]οπγοά Ἠήπῃ. 

12 Απά 1ΐ οςπιθ Το ρᾶ55, πἼθη 

αβΡΕΕ ΤΕΣ1. 
- , ΑΔ 

τῶν, Ἱ Καὶ κατένευσαν τοῖς µε- 
/ - 2 / 

τόχοις τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ, 
- / 

τοῦ. ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὖ- 
α ν 8 ν 9 

τοῖς. καὶ ᾖλθον, καὶ ἐπλησαν 
3 / Δ - ϱ / 
ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστε βυθί- 

σας, ον ν / 
ζεσθαι αὐτά. ᾗὃ ἰδὼν δὲ Σίμων 

/ - / 

Πέτρος προσέπεσε τοῖς γόνασι 
- ο / ο / 

τοῦ ᾿]ησοῦ, λέγων, ᾿Έξελθε ἀπ᾽ 
- . / 

ἐμοῦ» ὅτι ἀνῆρ ἁμαρτωλός εἰμι, 
[ή 

κύριε. . 
αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ, 
ἐπὶ τῇ ἄγρᾳα τῶν ἰχθύων ᾗ συν- 

' Δ / 

έλαβον" Ἰ ὁμοίως δὲ καὶ ᾿]άκω- 
Δ 

βον καὶ ᾽Ιωάννην, υἱοὺς Ζεβε- 
δαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ -ί- 

8 Ν Ν / µωνι. «Καὶ εἶπε προς τὸν Σίμωνα 
ι ο Ν - Ν - 

ὁ ᾿Ιησοῦς, η φοβοῦ: ἀπὸ τοῦ 
νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. 

/ ο 1 Καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα 
Δ - α 

ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντες ἅπαντα, 
ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

1547 ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι 

"Θάμβος γὰρ περιέσχεν 

ΒΒΥΙΡΒΟ ΤΕΒΒΙΟΝ, 

Ὀθο]οπιθᾶ {ο ἠιοῖτ ῥατέποσε, Ίο 

ποτο Ίπ {19 οἴμετ 5ΠἱΡ, "ο 90π1θ - 

απᾶ Πε]ρ {πεπι, Απᾶ ἴπετ ο8196, 

απᾶ Β]οᾶ Ῥοΐι Εήρ5, 5ο ναί 

ἄιογ "πετο εἰη]ίπρ.΄ Απᾶ τΊει 8 
Β πποι 'Ῥοΐου απ 1, ο {61 

ἄοππ αἳ ὧθεις) Κπθοῦ, βασ/η8,- 

Ώερατί {Γοτη πι, {ος 1 οπι α, βἵη- 

51] πιαὮ, Ο Ἰμοτᾶ. Του :πιπο- 9 

πιθηύ 5αϊσοᾶ Ἠΐπι, απᾶ αἲ] πο 

πετο πὶθ Ἠΐπι, αἲ ἐῑιο ἄταπα]ιέ 

οἳ ἤρπος, π]]οῖι έπεγ Ἠαά {δε : 

απᾶ 5ο, 85ο, "ή φεϊσεᾶ ἆαπιθβ απᾶ 16 

ᾖοἈτπ {ο 5οπ8 οἱ Ζοροᾶςο, πἩο | 

πουθ ρ8χίπους π(Ἡ ίπποι. .Απᾶ 

ὦθρας εοίᾶ {ο Βίοι, Έθατ ποῦ, 

"πδποθίοτι σίποα πε οαΐο] 

Ὥθι. Απᾶ π]θη 116 Ἠθᾷ 11 

Ῥτουσλί {παῖς εἶήρς {ο "ἶμο 

Ἰαπᾶ, σε 16Εὲ αἲ1, απᾶ {οἱ]οτ- 

εᾱ Ἰήπ. Απά 1{ οαπιο Το ραςς, 12 

ΑΒ γετο ταρίπηι {π]εςοί τοίο πἰμ{] ρἱβοίαπι τοπαςεεπύ; οἵᾳο τον 

ἀεῦεπῖ Ίπθο τοσα γπρῖ ἐποίρίελαί, νοὶ, Ῥαγιίπι αδεταέ φιεέπι Τωπι- 

ΦεγεΜιΓ---Π8. «ποᾳπθ γ. Ἰ οχίν. τετΏα ὥστε βυθέξεσθαι αὐτὰ 

του ἀεὈθηί: αἱ 76ο πιεΥρεγοπίτ, υεἳ πεις ἐποιρεγοηὶο" 

τ «Το ος; ἐλθόντας "ποπ, Ἰνοεῖου, βοατ]εῦί, Ὅνακοί, 

Ῥεηψ, Βµα1ρ6, ΝοτίοἨ, Οαπρ., ζεπᾶ., Μ., Τπε]πα]. 

. «πρτο εἴπ]ήηςς”. βυθίξεσθαι. Τβε]πα]ι, Ῥϊοοπαί, (1. Τεςί.), 
τοῖ]ορο (Ν. Τεςί.) 66 ποίθ οἨ διεῤῥήγ»υτο, τ. 6. 

ε.α απιασοπιοηῦ εοϊποά ;” Φάμβος-- περιέσχεν. Τποπι, Όματρθ, 

οσίου, Έεηη λατο “ απηασεπηθηϊ.”. Μοπί,, Ῥσζα, “' δίαρογ---οοσι- 

Ῥατειαί Βγτίας Ἰδσι σρωὶ --ἶσιλα2 (« εἴαροτ αρρτο]ιοπᾶσυαῦ 

ου”). Μ., « Ἠπά εοἰσοᾷ.”. Όθο ποῖε οἩ 6Ἡ. 4 : 86. «Α. πιοτθ 
Ἠήεταὶ τοηάριῖησ {παπ αῦ οἳ {πο Ἡ, Ῥ. 18 ἀεείταῦ]ο, Τ]αί 

του]θῖοΏ 5θ6πις {ο πιακθ πο ἀἰδποβοη Ῥδύπθεη «άμβος απᾶ 

ἕμστασις. 1{ 16 ἀεεπιρᾶ Ῥοςύ ἵπ 19 τογ]είοη {ο τεπᾶου πο Βνεί 

α ἀπιασθπιθηῖ,” απᾶ ἴ1πο Ἰαΐίατ “ αφμοπίεπιθπί.”.. Το Εἰρπίβοα[ῖοης 

οἳ ο ποτά ἵπ Πεἰἱεπίείο πεαρο (ος ἐλαῦ οἳ ο Ἰαΐΐθν (τοῖς 
πτῖίατς) 866π {ο Ὀο οοη[οππᾶεᾶ, ἐπουρΏ οἸαςείο απί]οτς επχρ]ογοᾶ 

ἔκστασις Το Ιπάϊοπίο {λς εἰτοησευ οποίο, ας Τίρ σοσπαΐθ΄ γοτο 

ἐξίστημε ("το Ὦο ἀῑείτασίοᾶ,” ἔτοπι /εαγ, Ταρε, οἵο.) ΒΙΟΠΑ. 

ἃ Ἡ εοίσεά. ΤΗΙ8 αρρἰοπιοπί ἵς ἱπίποβαοθᾶ Ώεσβμςο άμβος 

περιέσχεν ἵδ απἀοτεῖοοᾶ Ῥείοτο Ἰάκωβον απᾶ Ιωάννην, Ἠ]ο ἔἶνα 

οἶααςο ““αἰ---ἔα]κοπ” ἵς ϱο Ίοπς, λαέ ἴῑιο ποσέ τηθπιδος οἱ ἐς 5θη- 

Ίφμορ Ῥθοοπιος οὗσοιγε, 1 ἐς τοιὈ 18 ποῖ τθρθμἰθᾷ. ΟοπιπιοΏ 

τρβᾶρτς, τεσατᾶ(ης “ ζαπιες ” απᾶ “ ζοἳπ ” 5 ποπιέπαξυες, σα Βπᾶ 

πο νετ πλ λος ποτ ατα οοπβίταθᾶ. «Α5 απ ΠΠηβδίδίῖου, 1 
αποίθ α Ἰαΐο ἐχαπο]αίοτ: “Έον αβοπἰαἈπιομέ βεϊσθᾶ Ἠΐπι, απᾶ αἳϊ 

ἀιαί τους πετ πι, αἲ ἴπο ἄταασ]ιίς οἳ Ἀθίνες, πλΊοι αγ Εαᾶ 

ἐακοηπ. Απά ἵπ Ἠ]ο ἴηαηπατ, αἶδο, Φαπ1θς απά 1οἨἨ, {1ο 5οπα οἳ 

Ζευθᾶςθ, πῖιο ποτό Ῥατίπος πὶε ποπ” Ἱπ ίς τοπάρείης, 
ἤνοτα ἶς απ οὐγίοτα {αΐ]ατο ο {ο ρετορίσιαΝ. 

 αοηρθ[ογία;”. ἀπὸ τοῦ νῦν. Ἐλοπα, ΤΝ αἰκεβε]ᾶ, Νοτίου, 

Οαπ1ρ. 96ο οἩ, 1: 48, ποῖθ. 

πα“ λοα σέ οα{οἶι:”. ἔσῃ ζωγρῶν. ἈΒοβτ]αίέ, “ λοα πὴ]έ Όο 
α οαρίοι”.. Μ. ο ΤΙ” 1 απιρὶογοᾶ ἆετο οἩ πο ρτουπά εἶναι 

ἴμθ Ίαπσιασο ἵπ Ῥτορμείῖο. «ΠμεγαΙψ, " Ἴιοα πό ὃο οβἱοϊηρ.” 

Μοπίρησς, “ οσῖς οαρίοης.”. ζαϊποὶ:  Τετρα απίθπι τεπαπᾶί εἡ 

ῬΡίδοαπαϊ Ῥογααατη {πθηποηῖος ροπηΐίας ἄθ 1ἱβ, αά αἰρῖ νοὶ α]ίς 

α[απθτη οοποἱ απο” 

«α«{θ ]ηπᾶ ;” τὴν γῆν. Τηοπαϊ. Έμε αγ[ίο]ο ἵΒ ας Ῥγορετ]γ 
τοἰαϊποᾶ Ἠθτο ἂς ἵπ ν. ὃ, Ὑπετς {πο Ἡ, Υ. τἰσί]γ Ίας “ ζοπι {θ 

Ἰαπά,” ἀπιὸ τῆς Πε. ΌὉοπηρατο Υ. ὃ (ἀπὸ τῆς γῇς), οἳ Ναι]ς 6 : 47. 

Της ποπ Ίπ {1ος δες ἶ5 ἀθῆηῖίο, ας 16 βἰαπᾶς οοπἑρασίοᾶ τα 

Λέμνη. 

σ «ῇλον ]ε;”. ἀφέντε, Ἴποπαβου, Τακας, Όματρθ, ϊοτίου, 

Ὀὶσ., Κεπᾶ., Απσας. Τη 11 Ῥατρ]]είς, Να, 4: 22 απά Ματίς 
1:20, ἀφέντες ἵ5 τοηᾶρτεᾶ “' 11ου 16 ” Ίπ ἴιο Ἑ,, Ὑ. "Το ]εατο” 
18 αν 6ΟΠΙΠΟΗ θρἰταἰεπῦ οἱ 115 τοτὸ ἵη 11ο Ἐ, Τ. 



ΗΒ ἄΟ0ΟΡΒΡΗΕΙ; ΑοοοβρῖΙνα το ΤΌὉΚΕ.--ΟΗΒΑΡ. Υ. 46 

ΚΙΝ6 ΙΑΝΕΡ) ΥΕΕΗΡΙΟΝ. 

1ο πας ἵπ α οεγίαῖη οἱὔγ, Ώε]ο]ᾶ, 8 
πηας. {11 οἱ 16ρΤοβΥ : πο βοοἰηρ 
ζθσις, {611 οἩ ᾖὲς 7αᾳ8, απᾶ ῬοξοισΏί 
Ἠϊπι, δαγῖηρ, Ἡοτᾶ, 1 ἄιοι σε, 

ἔλοι σµτπβί ππαΚϱ πιο οἼεαη. 
19 Απά Ἰθ ραί {οτι Δί Ἰαπᾶ 

απᾶ ἢοπολθά Ἠϊπι, βαγίηρ, Ι π]: 
Ῥο ἴποι οἶεαπ. Απά Ἱπιπιθᾶ]αίοΙγ 
Έιρ Ἱ6ρτοβδΥ ἀθρατγίθᾶ {γοπι 111. 

14 Απά Ίο οπατσθᾶ Πάπα {ο {6]] 
πο πιαΠ: Ῥαΐ πο, απᾶ εαν {Π1ιγβο] 
{ο νο Ῥηθεί, απά οὔοει {ον Τ1γ 
οἰοαπείης, αοοοτάίπς. α5 ἨΜοβες 

απΏΕκ ΤΗΥ. 
.) 3 ο [ο / 9 

αὐτον ἐν µιᾷ τῶν πόλεων, καὶ 
ἰδ. ΔΝ 5 ΑΔ λή λέ μ Ν 

σου ανηρ παηρης λεπρας' και 
- Ν 

ἰδὼν τὸν 'Γησοῦν, πεσὼν ἐπὶ 
/ 3 / 5 α / 

πρόσωπο», ἐδεήθη αὐτοῦ, λέγων, 
’ Ελ] / / / 

Κύριε; ἐὰν θέλῃς, δύὐνασαί µε 
{ 19 5. / ν καθαρίσαι. Καὶ ἐκτείνας την 

ο ολ : ε] - ε Ν ’ 

χεῖρα, ἤψατο αὐτοῦ, εἰπῶν, Θέ- 
λω, καθαρίσθητι. Ἰαὶ εὐθέως 
ε 3. 3 .ὸ.. ο 
ή λέπρα ἀπῆλθεν ἂἀπ' αὐτοῦ. 
14 9 ον , ”. 

καὶ αὐτῶν παρήγγειλεν αὐτῷ 
μηδενὲ εἰπεῖν ἀλλὰ ἀπελθὼν 

- : ΔΝ - ο. 

δεῖζον σεαυτὸν τῷ Ἱἱερε, καὶ 
ιά - - 

προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ 

ἜΒΥΙΦΘΕΡ ΥΕΕΡΙΟΝ. 

πηθη 1ο πα8 ση οπθ οἳ {16 
οἴξθς, Ῥομοῖά, α πααα 111 ος 

Ί6ρτοςΥ, "βοεΐπς ὤθ5ᾳ8, {911 οἩ 
ἠὰς {ασ6, απᾶ ὈοδεοιρΏί 1ήπι, 6αΥ- 

πρ, Ποτᾶ, 1 ποια π]έ, θιου 
σαηβύ οἸθβΏβθ πι. Απᾶ 6 
βίτοίομθά οιό Ἰής Ἱαπά απά 

{οποῖιοά Πΐπα, 5αγίπο, 1 π]], Ῥο 

οδαπβαά. Απάᾶ {πιπιεᾶϊαίθ]γ Όλο 
Ίδρτοβγ ἀθρατίθᾶ τοπι Ἠ1Πῃ, 
Απᾶ 119 ο]ατροᾶ Ἠϊπι "ἴο ἴ6]] πο 
οπ86; Ὀυῖ σο, 5ου 11γ58Ι {ο 
Ώλθ 165, απᾶ οὔθτ /οη αοοοππί 

δας Μοβος οοιππιαπᾶεἆ, {οτ α ἠθβπιοπγ ππίο 
{πθη). . 

15 Ῥαέ 5ο ταποἩ ἐμθ πιογθ ποηἰ 

έπογα 8 {πιο αργοαά οἱ Ἠΐπι; απᾶ 

.. Ν 

σού, καθὼς προσέταξε Ἡωσῆς, 
εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. ἵὃ Διήρχε- 

Ν -- « / κ 3 - 

το δε μᾶλλον ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ" 

οἳ {ισ οἸθαπείπα, 
οοπηππαπᾶθᾶ, {ΟΥ 8, 1ΘΕΗΙΠΙΟΠΥ 1ο 
ποπ. Ῥτὸ Σο τοροτῦ 'οοη- 
οογηίης Ἰήπι Ιβργοαᾶ αὈτοκά Σο 

5 «Ἡηπ 0Π8 Οἱ ιο οἶῇθβ;” ἓν μιᾷ τῶν πόλεων. Τλοπα., βΜΤΡΕ, 

Βοατ]εῦζ, Ῥεηπ. ἸἈοτίοα, “οπο ο {μα ἑοππς.” Της τεπᾶρτῖπς 

οἳ ἴιο Ἐ. Ὑ. ἵ6 οορὶοᾶ ἴτοπα Ἰψπᾶα]ε, ν]ιο Γο]οπεᾶ ἘναβπαΕ, «ἷη 

αποάαπι οϊν]ωίθ,” Τ1ϱ Ίάηραασο οἱ πο Ὑα]ραίο 18 πιοτθ εκαοῦ, 

απ ππα οἰνϊζαίαπι Της πηῖτασϊ]ο ορ. πὙχοσσ]ιέ “ἴπ οπθ οἱ ἴῑθ 

οἶίθρ᾽' οἳ 1160. 6ο Μαϊ. 4: 2ὔ,24:5:31:1 8 :1-50. ΤΙ πο 

τθρατά {1ιο απο] γών 35 πςοοὰ πλ ἐῑπα {οτορ οἳ α ροεφεβεῖνα (07 

α. οΟΠΙΠΠΟΠ Ιολ, Εὔλπευ, 2244), Ίνεη {1ο τοπᾶετίης “η οπς οἱ 

Οιείς οἰδῖες' Ειαῦ 15, οἳ νο οἶδίοι οἳ {πε (α]]ραις, ποπ]ᾶ Ὦο 

αοσπγαίο απάἁ Ῥειαρῖοᾶοις. ο ἸΜαἷκοῖ, Απσας. Ῥε]σ., “ἵπ 68ηθ 

ἀϊας εἰδᾶθῃ "' (« ἵπ ους οἳ {Ἴοςο οἶδίας ”}; ο ΤΓείία, “ ἴπ εἶπετ ἄαι 
ΦίΔάΐο :'. 8. Ἐτ.,  ἆαῃς Ὅηο ᾖθ νη]ος}” Τρ6γ., 66η υπα ἆθ Ία9 

οἰαάαάςα ;. Βο]οῦέ, « ἵπ παπα {Πατασι αρίαπι 

. ρρῖπς;”. ἰδὼν. Ἀπατρε, Βοατ]αῦί, Ῥοπμ, Ῥϊοκ, 8. Τπ., 

«αγαπί τα... Τ1ο τε]α νο “ π]ιο {8 εαρετβποας, 

ὁ « ἄιοα οπή οἶεβηβο;”” δύνασαί--καδαρίσαι 1οπιδοη, 

Βοατ]είέ, Οαπαρ., Ὥ]οἷς. Θο (8. Υ.) Μαϊ θι 2] 91151 12129: 

1615, «Απ {ο οἸθαπβο”. ρτοπεπίς ἴ1ο {λοαρΏό τερτοβοπρᾶ Ὁγ 

Ώια τοιὈ, {6 ἵ5 ῬτείεταῬ]θ {ος ἡ1θ βαἶκο οἳ οοποΐβοηθας απἀ {0109. 
Ῥοῦ. (ες. ) 

5 «Ίθ βἰτείσ]ιθᾶ οὐ” ἐκπτείνας. Ἔολ. (1σχ., ἑη υεγδο.) Της 

πιοχᾶ 060οΠ19 {ομγίδρη πιθα ἵπ 116 Ν. Τεςύ. Τη οἶετοη Ἰπβίαπρθβ, 

Ἡ, 19 τοπᾶσνοά Ὦψ΄ « βἰτοίοὮ {ου ”. ἵπ ἐλο Ἡ. Ὑ. Θο ὍΓακοβρ]ᾶ, 

Τπεηνα], Ἰδουίου, «Απσας, “ αἰγοίο]ιθᾶ [οτί  απιρ., Βσατ]οίέ, 

Τρπι,, απᾶ Μ. Ίνατο ἐἶο ρατδοῖρία]. οοπαίγαοβίοπ΄ “ κἰτοίοβῖτο 
ου, - 

ἆ «Ἡρ οἸθμηρεά ;”. καδαρίσθητι. Ἴλοπη., Βοατ]οῦς, «Ἠς μοι 
οἰθαηςεᾶ.” 6ο Υ. 12, ποῖθ. 

5 3ο.πο οπς” ηδεν. Ἐοῦ. (μθσ., ὕι υεγῦο), Ἡν αἰκοβο]ᾶ, 
Βμαιυρε, Ῥαμμ, βοασ]ούέ,. Νοτίοη, Ὀΐοξ., Κεπᾶ,, Απρας, Τηε]τα]]. 

ο Ὑγομε, « πἰρπιρηάθη ;”. Ἠεὶσ., “ πἰεπιαπᾶ ;”. Τρος., “ ά παςίο;” 

Ῥὶοᾶαξ, « αἲ αἱουπο.” 
Γ «.οἨ ποθοπαῖ οἳ ἐς οἰθαποίηρ :” περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου. 

Ἐν {γ οἸθαπεῖης ' τας {αίκοι {τοσα 1ο Ὑπ]ραίο, “ Ῥτο οπιθυᾶα- 

Ώοπθ πα.” Το Ῥτορεγ βἱρηίβοπθου 18 οΊγεῃ Ὦγ Οαδίλῇο, “ οἨ 
πὶ ρυησαΗοπρπι. 8ο Β. Έτ, “αι βπ]εῦ ἆρ { ρυτοαίου ς 

Ίρεχ., “ οοη τθβρεοίο ὅ να Ἱπερία,” Ἐοῦίηδοη (περὶ, οἵπι δεητ.) 

τθπιατ]κα λαοί ἐπί ρτοροβίἶοα 18 επιρ]ογθᾶ, ου {11ο ραπ να 

Ἰπάίοθίος ἐπ6 στοιπᾶ, πιοξίοπ, ΟΥ οεαφίοη οἱ 119 αοΏοηῃ. Ἠθαᾶεις 

οἵθη 5αΡΡοβο ἐλοῦ {ον Τγ ο]εαηείης ” 116818, μαῖ {1ς οὔεῖης 

πας πεοθβεανΥ {ο οΏδοί ο οοπιρ]είο οἸεαπεῖης, Ἰηςίευᾶ οἱ θευνίηρ 38 

θποβοαΊου, ἴπαί ο ρεγ]εοί οπτθ Ἠαά αἱγοαᾶγ ἔα]κοπ Ῥίασθ. 

δ «ρθ:” καθὼς. ΊΘξΙΕΥ, Όμαιρο, Βοασ]αύέ, Νοτίου, Κεηᾶ, 

αΑοοοτᾶίπς ” 66ετΏΒ {ο αᾶᾶ ποἰμίης {ο 116 οχάῖπατγ ἔογοο οἳ “ας,” 

ἵπ Επής Ἰηδίαπορ. 'ΤΓΗ8 Ιαΐος στοθῖς πτϊίος, ἵπ α ππα]αθαᾶς οἳ οϱ.ςας, 

Ἠατο πεεᾶ καθ ὼς (« ογε αθ,” “ ]αδί ϱ5”) ἵπ Ῥίαο οἱ ὦρ. 

 «{μς τεροτύ: ὁ λόγος. Ὑακοί, Αηρας, Ὀοατίθίέ, Νοτίου, 

Ῥα]ς., “ Ἠθί ρετιο]μίθο” Ἐοῦ. (Ταχ., Ίόγος.) «ΔΕ αἩ αἰέοτπαβίτο 
τοπάθτίπα ἴῑιε ἠεγαὶ οης, “1λθ ποτά» ο ὙΓοῖϊο, “ἀῑο Ἠεᾶς ; 

Ὅδμ., “ Τα]οη”. αὶς., Έχαρ,, Ἀοηῦ. απά Βο]οίέ Ίανθ 8εΓπιο, ἵπ 

8οπη8 οἳ 1ΐ5 πῃβοβοπβ. Ίο Ίανο [πας οχργοςθίοις π]ῖοῖ 
οουγεδροπᾶ πηὶ(ῖι Πής τεπάετίης: “ Ἡςα Ῥτουρᾶέ ποτά,” “ Ὅιαξ {8 
ηιο πνοτᾶ 5 

! «ρομοετηῖης Ἠίπ; περὶ αὐτοῦ. Άπβαθ, Τη6]. Ἰοτίου, 
μα οοποθγηῖης «θεας” 966 οἩ. 4 :τ 14, πο ΤΗϊς ἵς α {τδηπθηξ 
τοπάετίηρ οἳ περὲ [οι 5επ.) ἵπ ἴμο Ἑ, Ὑ. 

} «αργεαά αὈχοδβά ;”. δήρχετο. Ἀμαυρε, ζζοπᾶ., Μ. «ενα, 

απποπέ ἑλπτοαρ]ι” πΙ(ι απ αοοαθαἰΊνο (τὴν κώρα», “ο τεσῖοη } 

ππᾶρχθίοοᾶ, Ὑακεβε]ά, “πας ρτεαἶης αὈτοθᾶ ;” Ῥεηπ, Νου- 

ἴοπ, “ βρτοαί ει οὈχοβᾶ νι “ ταροτί” έος 116 ποταίπᾶ- 
ἄρη, που]ᾶ ποῖ Ὀ6 ἵπ ἨΠασπιοῦγ πι οἳς Ίδις Ἰογιεπά. Τῖς ἵς 

τα αἶο οἳ “ {πια π]ιῖο]ι τνας σορἰεᾶ ἔτοπι ἴῑο (θΠέγαη {μέο {μθ 
Β, Ύ. 

κ «Πο πιοθ;' μᾶλλον. «επθταη, Ἰδείο, ἛῬοπα, 1ο, 

Βοατ]εξέ, Όματρε, Γεπᾶ., Μ. ΊΤπειο 15 ποπίπρ ἵω ρ {θσύ {ο 

παζλοτίσε ιο ποτάς “5ο πιο, πηλοῖι Ἱνθυο Ππίτοᾶασοα Ὦγ Ίη- 

7 
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ἘΤπα «ΑΝΕΡ) ΤΕΗΡΙΟΝ. 

στοαί πιπ]Πμιάθ5 οσπιθ ἠοσείμθι {ο 
Ίθας απά {ο ϱο Ώεα]εά ὃν Πΐπι οἳ 
ιοῖν Ππβτιη]1108. 

16 Απάᾶ ἸἩρ πἰάχαον ἨϊπιβοϊΕ 

ΙΠΐο {16 π]άοτηθβς, θπᾶ Ῥταγρᾶ. | ἐρή ὴ ) ) Ἱέρημοις, καὶ προσευχοµενος. 
17 Απάᾶ 1ὲ οὔπιθ {ο Ῥραξᾶ οἩ αἱ η 2 ον κ 

ορτ(αΐη ἄαγ, 5 Ίο πα ἰθασλίπς, |.« 
παί ποτο ποιο Ῥ]ματῖρδοθς απᾶ 

ἄοοίοις οἳ- ὧν Ίαν εἰήπρ 07, 

Ἠ]ίοἌ θνθ οοππθ οιύ οἱ 6Υ6ΙΥ΄ καὶ νομ οδιδάσκαλοι, οἳ ἦσαν έλη- 
{οπηα οἱ ᾳα]1166, απᾶ οπάθα, απά 
ᾖθταδα]θπι: απᾶ {πο ροπογ οἱ {πρ 
Ἰωοτά παθ ῥγεσεπέ ο Ἀθα] πεπ), 

18 Απᾶ, Ῥε]λοί]ά, πιθη ὈτοασΠί ἵπ 
8 Ὀοᾶ α πη8η πἩϊοα σας ἴακει 

πάσι α- 8167: απᾶ ἴπο εοισΏῖ 
Φπεαπς ἴο Ὀτίπς Ἠϊπη ἵπ, απᾶ {ο Ίαγ 

αΕΒΕΚ. ΤΗΣΤ, 

καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ 
” / / 
ἀκούειν, καὶ θεραπεύεσθαι ὑπ' 

3 - Α : ρ ο) 

αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν" 
Ν αλ. 5” ο ο 

1 αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρών ἐν ταῖς. 

Ἱ Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν 
ἡμερῶν, καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων" 
καὶ ἦσαν καθήµενοι . «Φαρισαῖοι], 

λυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς 

Γαλιλαίας καὶ ᾿Ιουδαίας καὶ Ιε- 
' , 9 ,- -- ρουσαλήμ’ καὶ δύναμις Ἀνυρίου 

ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτούς.. 1ὃ καὶ 
. Ν 9/ / ΣΑ 

ἴδου, ἄνδρες φέροντες ἐπὶ κλίνης 
Δ . . 

ἄνθρωπον ὃς ἦν παραλελυµένος, 
’ .ν 

καὶ ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγκεῖν 

δ. 

ΒΕΥΙΡΕΡ ΥΕΕΒΘΙΟΝ. 

ΠἹοΤ6; απᾶ στεἙῦ οποιγάθ 68πιο 
{ορείὦθν {ο Ἰθαι, απᾶ {ο. ὓθ 

Ἰθα]οᾶ Ὦγ Επι οἱ” Ειθῖτ ἱπβγπη- 
1168. Απά ιο πποᾶ {ο πΙζη- 
ἆταιγ ἴπίο “δοΠίατγ Ρ]αοθς, απᾶ 
ῥια7. Απᾶ 1 «ο8πιὸ 40 ΄Ρ888 
Οπ "0π6 οἱ {μα ἆαγε, 5 19 πας 

Ἰοαολίηρ,, ἐιαῦ ποιο πεγο Ῥ]ατ- 
19605 απᾶ οἴθασ]οις οἱ ὧνο Ίαη 
εἰλήτρ Ὦγ, πἹο Τ8ᾶ οοιπθ οτί 
οὗ 6γετΥ νη]αρο οἳ ἀα1]6ο απᾶ 
ήπάρα, απά  ρίοπ ὦθτπδαίθιη; 
απᾶ {πο ροπετ οἳ Ώνθ ]ιογά πα5 
Άτεκοπέ {ο Ίνα] επι, ᾿Απᾶ, 
Ῥο]ιο]ά, πια Ὀτοισλί οἩ ἃ Ὀθά, 

Ὁ 8η ἹΨΠο πας Ῥα]δίοᾶ; απᾶ 
ΞἴΠ6Υ πετο θε]άίτρ ἴο Ὀτῖηρ Ἠΐπι 

Αέπι Ῥοίοτο Ἠήπι. 
κ - 3 / ε] ” 

καὶ θεῖναι ἐνώπιον αὐτοῦ: 19 καὶ [1η απᾶ Ίαγ Μάτι Ὀθίοτο Ἠάπα. -Απιά 19 

ἀα]ο, ρνοῦαΡΙσ 48 α δυρρίεπιεηί, ἐποπσ] {116 εατ]γ Ἐπρ.. ἐταπε]αίοις 

(εχοερύ ΟνΠπηθ) οπή θά {ο ἄἰκμβησιῖει βαρρ]θεπίανγ πονᾶς 

Υ ἄν Παλὶο 1οΜίος. Ῥοῦ. (μᾶλλον) : '«Ἠπΐθης. ἴλο πποτε, ἴλιε 

αΐλετ, πιο; ποτε’. Ἑεπάρτεᾶ Ὦγ “11ο πιονθ,” (Ε). γ) Ματ]ς 
14 :.81. ἆολη 6:18. «Ἀοῖς ὃ : 14, οἷο, ι 

1 “Απᾶ ο δεὰ ἐο γημάταπ,” ἦν ὑποχωρῶν. Ἀάς Ρρει- 
Ῥ]χαρθίς οἳ {μεθ νοτῦ απᾶ ρατηοῖρ]ε ἠπάϊοσίες Παβίίπαι αοίῖοι ; 

Ῥανίπς νο {οτοο ΟΕ {πα Ἱπρενίθοί. Ττοϊ., αταπι,, ρ. 190, οἳς. 4. 

Κατα έη Ἰοεο) : “Ἡν ὑποχωρῶ» ρτο ὑπεχώρεε, δεαρἀεῦναι, 5ο 5μό- 
ἆμοεναί, 419 5εΠ8α Ίου γοχσαπα «εἶῖοπι Ἰθοῖίίαν. ὙΝακοβοᾶ, “ Ἡε 

οοπἹηπθᾶ΄ πἰ(λάταπΊης Ἠϊπιςο]ί: 7 β]ατρο, “απᾶ ο πας νει- 

ἄτανη ἵπ Εῑς ἀθεοτος” Νοτίου, “Ἡρ οἵση πἠ μᾶσοσν τ”. ποια, 

«Το οοηκίαη[]ψ πιάτονυ ;”. Τρ6Υ., “61 5ο τοβῖταρα.” 

- «ΟΡΟΗ8ΤΥ Ῥ]βοςς;” ἐν, ταῖς ἐρήμοια Τπθ οχρτερεῖοι 15 

{11 1π ο ρατα]]ε], Ματίς 1:45, ἐν ἐρήμοις τόποι, σηεε 1 ἷς 

ῬτορασΙγ ποηᾶριθᾶ "' εναν β]ησος” Ίπ ο Ἐ. Ῥ. “ἶπ τε 
πυ]άθιπεςς ) (εἴπσυ]ατ) 'νος ἠα]όη ἔτοπι {πε Ὑπαἱο., “1η ἀθβετίαπι,” 

ᾖΜοτο αοοπτο{εἰσ Μοπύ,. Έτας., Ῥεχα, “' Ἱη ἀοξετής.' ΟακίαἩο, “1η 

ἀρεενία Ἰοσα.”. Καν] (πι 1ο0ϱ) τ "Ἐν ταξς ἐρήμοις 5ο]. χώραις 

Ρ50.εἷς τὰς ἐρημοὺς, ἵπ βοἱϊζαᾶιποπιι” 

5 ϱΠ 0Π6 οἳ {1ο ἆαγε;”. ἓν μιᾷ τῶν ἡμηρῶν. Ὁ]πτρε, ΤΗ6]., 

Μ. Ὅεηυ απᾶ Βολτ]αθί, οη οπθ οἳ ορ ἄπσα γα], . Μοπί., 

αππᾶ ἄεσαπι ”.Θομοί, αί(ιο ἀῑεγαπι". Βσν., Ἰδέος»--γιο. 
Ἠο. Ν. Τεβέ., Ώνρησι ἼΠΞ. πο ρηταςο “0η οη9 “οἳ Όλο ἆαγα” 
Ἱς Ίηοτα], γεῦ νο Ῥαν6 3Ἡ ακρτοεεῖοπ ία, Ῥτοεοπίς πο ἐποπσλέ{. 
ΠΠΟΓΘ Παρρί]γ, ἵη Ξοσοζάαπορ πι ους ἴάΐοσα, “οπς ἄασ ;”. 5ο ἐῑλαῦ 

Ώιο Ῥαβκασε ποπ]ᾶ 6, “ απᾶ 1δ ο.ΊΘ Το ῥρᾳ55, 6η6 ἅαγ, ας,’ οἵο. 

Βο Ἰακαί, 1Ἠοπι., οσίου. 1 βασρεςέ ἐπί 45 απ αἰίθγηαίῖτο 
τοηᾶστίης, 

5 “«βασηετα οἳ 1ο Ιὰπ;” νοµοδιδάσκαλοι. Ῥο (8. 

1 Τάι 1 νΤ. Ῥεπα, Μ., Βαχρθ, ἸΓαἷκεξ, Νοτίου, Ὀϊοῖς. Ἐεῖς., 

«Ἔθεταατνς ἆθν αι; ο εί, ““εθοθιοίνον;” Ἠναίαν, 

απηβοξίος ἄε ἷα Ι6ἱ ;”" κ. «Τιογ-]ότοιοι”. .Ἠευ. Ν. Τερί., 

Ππηίτ μρρη. στο Ἰωαυλοά «δν», Τή6 τοπᾶσηίης, αοοοτᾶῖης 
ίο εὐππο]ος 18 οπαοῦ, απᾶ Ίέ ἆοθς που πιε]εμᾶ {ο 6ΟΠΗΠΙΟΩ 

τοαᾶθν, πιο απᾶσυβίαπᾶς ““ ἀοοΐου οἳ {ο αχ ” {ο Ῥς α ἡ]ο πν]ήσ]ι 

πας 0π0ε αΏρηεᾶ {ο λος, π]ο πογθ ]εατηθᾶ ἵπ {πο Ἑοπιαῃ ος 

Όασοη. απ, Ὀπῦ ἵς ποῖ σοπ{ετεᾶ, α5 α σοπιρ]πιοηέ, Ὁγ 1ἱέετατγ 

Ἰηβιλαζΐους, 

Ρα βοπι Ὅρακοί, Μ., Μοτίοη, «Ορδία]ο, “οκ (α[εο εἰ 

παάρθρο τἰοῖς αὐ αὮ ἨἩ ἰγοβοίσπαη ;”' ῶο Ἰλοίίε, “-αμς-αἰίου Τὔνίογη 

τοῦ (θ]]θᾳ ππᾶ ο πάᾶα απᾶ πας ζθταξα]θπι 8. Ἐν. ἂθ ἰουίος 165 

Ῥοπτσαᾶςς ἆθ Ία (1αἡ1έ6, εὖ ἄρ Ία χιάέο «οἱ ἆθ «Γετηςαίθτη ;” 1βαΥ., 

ᾷθ {οῦα αἱάρα -ᾱρ Ία 9116” 19 Ἱπεγίήοη οἱ. /γοπι 18 πθυςθ- 
64ΙΨ, οἩ ἐ1θ ρτοιηᾶ {ναί ας (ἐ) “ ήποπι” εἰαπᾶς Ῥείοιο (πάσηε 
κώμη) “ενοιν τῖ]ασε” ιο Ῥηρ]ίε] τοαᾶες {5 Ἰοᾷ {ο εαρρΙΨ 
Ἠιαῦ Ῥηταςσο Ῥοΐοτο “σπᾶρα,” απᾶ, Βπαϊψ, Ῥοΐονο «εριβα]σπι:” 

Της σταπιπιαζἶσα] οοπεὐτποβίοι οἳ οἳς Ίδηριασο οὔ]ρορ 5 {ο 

τερατᾶ ο νέου 48 αροπ]ίπο οἳ “οτειν ν]]αρο οἳ «οταδαίστι :. 

ψιουθας ο ταῖους {0 0Ἴοβθ, πἩο «68119 οπέ οἱ ἐπ γή]αρες οἱ «αΑ]]- 
166, {1ο γ]]ασες οἱ «« πᾶρα, απά τοσα {πε οἵ υγ οἳ «9 ογαδαίθη. 

4 “«πνηο πας Ρρο]εοᾶα: ὃς ἦν παραλελυμένος. Ἕθπη, Ῥοῖς,, 

Τ]ιο]γτα]. 10ο5., “πας θξίδρα ρατα]ζαᾶο ;”. Οᾳδία]ῖο, “ αμῖ εταῦ 

βἰάδγαίας.” 

5 «Ίμεγ ποτθ δθε]άηρ;” ἐξήτουν. “πει. Οοπύίπιαπος ϱῇ αἄϊοη 

ἵ6 Ιπάϊσαίοά Ίιογα Όγ ἐῑιο Ἱπρετίδοί. Τ1θ πεχή βεπίεησθ εΏοπς ἐμαή 

Βοπ1θ:4πιθ εἰαῃςθᾶ, Ὀθίοτα ἐῑνο οαγ/ετς-οἳ ἶιο ρογα]γίῖο αδοοτίαϊπεά 

ης. ΙπιροεείρΙμίγ οἳ αρρτοβομίηρ «πο Βατίόαν {τοπι ιο βιτεεί- 
ἄρος; μὴ εὑρόντες ποέας εἴσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ τὸν ὄχλον. 

Τ]ιο εαρρ]επιοπύ οἳ {νο Ἑ. Ῥ., «πιεαπεγ (ἀει]νοὰ τοπι Τγπᾶσ]θ) 
18 βαροχβαοπε. Μούήπρ :«οοττεδροπᾶΐης {ο 16 ή Τσαπά 1η Τλου)., 



ΤΗΕ αΟΡΡΕΗΝ ΔΟΟ οπΡΊνα Το ΗΌΚΕ.--0ΠΑΡ. Υ. 4τ 

ΚΙΚα. ΖΑΝΜΕΕ) ΥΕΗΡΙΟΝ. 

19 Απά π]ιοι 01θΥ οοπ]ά πού 
Άπά ΡΥ π]αί τυαν 1167 πηὶσΗέ Ὀτίης 
Ἰήπα Ίπ, Όθοφπςο οἱ {16 πιπ]Μἡπᾶς, 
{167 ποπί 4ροἩ πο ἨοἈςθ-ἴορ, απᾶ 
16 1ϊπι ἄονπ {μτοιρ] ια ἡῆπρ 
πἩἩ ᾖί5 οοποῖι, Ιπίο {ο πηᾶςί 

Ῥοΐοτό 0655. 
320 Απᾶ πιθν Ἡο βαπγ ὑλαῖν {111, 

Ἆθ βαϊᾷ ππίο Ἠΐπα, Μαπ, ἴὰγ εἶπο 

ατθ {οτρίτον {1π9ρ. 
21 Απᾶ {πο βοτῖρο απᾶ {πο 

Ῥματϊῖρεςς Ό6ρατ {ο 1θ8δοἩ, βαγίΠα, 
Ύγπο 18 ἠίς π]ήο]ι αρεακαῖἩ Ῥ]αβ- 
Ρλδπιὶοβ Πο «08η {οτγρῖτο δῖηβ 
Ῥαῦ ἄοᾷ α]οπο 3 

90 Βπέ π]ιοη ὦθδις Ῥογοθ]νοᾶ 
ιαῖν ἐποπολίς, ο απεποτίπο, εαἱὰ 
ππίο {Ἴθπι, Ἅ αἱ τθαξοπ γ9 ἵπ τουγ 
Πεατίς ᾖ 

αΒΕΕΚ 1ΡΧ2, 
Δ : 9 / . / 

μὴ εὑρόντες διὰ ποίας εἰσενέγκω- 
Δ΄ Ν Δ / 

σιν αὐτὸν διὰ τὸν ὄχλον, ἆνα- 
’ ον Ν ον ν α 

βάντες ἐπὶ τὸ δώμα, διὰ τῶν 
΄ - 9 . - 

κεράµων Καθῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ 
.. 3 

Κλινιδίῳ εἰς τὸ µέσον ἔμπροσθεν 
ο 5 - 90 νο ολ λ 

τοῦ ᾿Ιησοῦ. καὶ ἰδῶν τὴν 
/ 9 - ο ) 

πίστιν αὐτῶν, εἶπεν αὐτῷ, -Αν- 
θρωπε, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι 

ν. 3 / σου. Ὦ Καὶ ἤρξαντο διαλογί- 
ζεσθαι οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ 

- Α 

Φαρισαῖοι, λέγοντες, Τίς ἐστιν 
οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφημίας; τίς 

’ . ς / Ν 
δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας, εἰ μη 
/ ε / 99 » 9 λ 

µονος ὁ Θεός; ' Έπιγνους δὲ 
ς 5» - Δ . 3 
ὁ ᾿ησοῦς τους διαλογισμοὺς αὐ- 

- ω Ν Ν 
τῶν ἀποκριθεὶς εἶπε πρὸς αὐτοὺς, 

, 3 - 

Τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις 

ΕΏΥΙΘΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

π]ιοι αγ οοπ]ᾶ πού ΕΠπᾶ 

"ἐλγουρ], π]ναῦ ουαγ Ώιαν πηὶσΏῦ 

Ὀτίπο Ἱήπι ἴπ, 5.οπ αοσοππέ οἱ 

{ιο οτοπά, ἐἶογ ποπύ. προπ {16 

Ἡοπβοίορ, απᾶ Ἰθί Ἠΐπι ἄοπηα 

ὕποιροη πο μπας «π τ1θ 

Μο ο, Ἱπίέο {ο πι]ᾶξί, Ὀρίοτε 
ὦθβαδ. Ἀπᾶ π]επ Ἰνθ δαπγ ἐλεῖτ 20 

{9181, θ δα, "Μαη, {γ΄ δῖης 

αἲο Ἱοτρίτθη 1μθ6θ. Απᾶ {1ο 21 

βογ/ρο5 απά {1ο Ῥματίαθος Ῥοσαπ 

{ο τθαξοτ, 5αγίηρ, Πο ἵ5 5, 
Ὠμαί σπθίργοίι τοτ11ηρςῦ πο 
σαπ {οτρῖτο 8ἱηβ, "εκοερί ἄοᾶ 
αρπΙγῇ Βυΐ πΊεπ Ζ65ας ρογοθίν- 23 
ο λοῖτ ἐποισ]{ς, πθ, απςιποτίηρ;, 

5ηἱά {ο ἴΊιαπι,σ Γη "4ο ο τθᾶβοἩ 

ὙΓεκῖεγ, Ἔσπα, Βοατ]αίό, Βματρα, Ἰαἰκοβε]ά, Νοτίου, Ὦ/οάπεου, 

Οαππρ., ζζοπᾶ., Τιε]φαϊ, Μ., να]ς.; λξοηί., Ἐας., Ῥδσα, ΟΛβἰπ]ῖο, 
Βολοῦέ, Ῥε]σ., 1αΐ1ιθς, Ὢς Γαία, 1μετ., Ῥϊοδαῇ, ου ΏαἩ. 

. αἨουσὴ σ]ιαῦ;” ποίας. “Τημτουρ]  ἶς Ι]οἱρθᾶ, ας διὰ 
οἳ πο Ῥοχίας Ἡροθρίας ἶς σαποε]εᾷ 5Υ ατίερασα, 'Γίβο., ΤΗε116, 

Τασία, Βομοῖα, Βϊουπιξ, 

.. «οπ αοοουΏέ οἱ:”. διὰ (ο αὐοιδ). Ἐοῦ. (11εχ.), ξεπᾶ., 
Ἰδοξίου, Ὠίοῖς., ΤἩδϊ σα]. “ Ῥεοααςς οἱ” ἴς οὐκο]αίο. 

Ε αΝΙΟν Όνο Πέ] Ὁρᾶ ;””. σὺν τῷ κλινιδίῳ. Όαταρ. . Βτ. 
απᾶ Β. Ἐτ., “Ίο Ῥοῦῖέ Πέ”. Του. (Τος.). Βνείεοι. (Τιεκὶ) 1 «Κι 
φίδιον, επηπαίαγ, α ελένη, Ιεούα]πς, ἵ. α. κλινάριον, 10. ὃ : 19, 

24.5". Τάἀο] : Ὀϊπιπαῆνα ἴοπι ολένη.'. Το αχ]οῖς οἩἳ πη]ο] 

Όο ρατα]γέέο 17, 15 ἐθγπιοᾶ κράββατον, " οοπολ,” Ἱπ με ρασβ]]ε], 

Ματίς 214. «Αἲ ἴἶνο σοπιπιοπορπιεπί οϐ {ο ρτεβεηέ πατγα.ἶνε, Τα]το 

Εταί σος Ἰ]ιο ρεπετίο ἴθττα αλένη, “οᾶ-. 1 ἵν ἄθοπιοά Ῥοςί. το 
{ο]1οη ἔιο ἐθχέ θχαοξῖγ, απᾶ οπιρ]ο “Ἠ]ο Ῥοᾷ ” ας πο εηπἱτα]θηξ 

οΕ ἐς ποπ. ΤΠ6 ατίίσ]ε τθοοῖτες 15 ηςυα] τεπάρτίης, π6υο {8 
πο πεοθεεῖἰγ Το επρροβῖηρ {4 αηοπ]ά Ὅο τοπᾶστοᾶ Ὦσ  Ῥοβοςαῖνο, 
Ἱπ ἡῖς Ἱπείαπορ, ΤΗΕ ατΗο]ο 15 τοἰα]ποᾶ Ὁγ Ὑγαἷαί, Ἐοὶς., Ὄο 

Ἡγαίέο, Ῥϊοᾶα!ῖ. 

3 Τμρ τεκᾶἶπς οἳ 11ο Τεχκίης Ἑσοερίας, αὐτῷ, ἵδ οαποο]θᾶ Ὦτ 

ποςΡασὲι, 1ομπιαηη, Τἱβολρπᾶουῇ, Ίζπαρρ, ΤΗοἱ]θ. Βο]οῖῦ 6αὖς : 

“Ὑα]ςο ροΡῖ εἶπεν αᾶᾶ, αὐτῷ τοηπῖὲ Βο]νο]ᾳ, ἄο]εγοναπί απΙεςὺ. 

᾿.Ἀΐηπθ Ἰαηβσαπα ϱ]οββοπια, 4 παπα ἵη οἨρποῦ οοςᾶ. (Β. 1.9) ἀθεῖάριθ- 

Ἔας Ἰέρπιᾳαθ ἵη Ὑ58. Ῥοα. (61. οἱ Ὑμ]ρ. αραᾶ αἰίος οὐγοπῖαί 
τῷ παραλυτικῷ», 8ἶγο τῷ ἀνθρώπῳ οπιῖςεο 5ο. ἄνθρωπε.”" Ἡ 
Ἰ8 Π]ση]σ Ῥτοδαδίο ελαῦ αὐτῷ 18 εριπίοἈβ. 

Ἰ πετείμ΄ του(]]πρς Ἡ” λαλεζ βλασφηµίαο; Ὅδη, “ ἴδ]ου 
(6πᾶς) Βεεροίμο]εοτ 1”. ο ἸΝεἴίο, «ΤἈβίετυησοα νοᾶος{” Ῥαὶρ., 

"Ἰβείοιῖηρο αρνεο] 1”. Τ]ρ γαι «{ο πέν” οίζο οσσιτ ἵῃ {11ο 

Ἠ, Ὑ., Ῥν, 9414. Ῥτον. 98 : 38, Μαῦ, 13 : 35. Ἱ Όοτ. 14 : 9, 
Οἐς ᾖάΐοπι ἄρπιαπᾶς ἐί ταί]ας ἔμαα “« ἐο βρορ]ς” Ῥεΐοτο α οοπαρ]θ- 

πιοηί 1το «τεν]ίησς” Ἐοῦ. τεπιαν]κς -μαῖ {1ο 5οη5θ οἱ Λαλέω 18 

οἵίθη πιοβιβεᾶ Ὦγ αἄπποίβ, πα ποῖο οἩ Ματ] 2: Τ, ἴμο {ο[ἱοπ- 
ἵησ τθαβοη Ἠπς Όθου οβοτοᾶ {ον ἐγαπεία πα, ταΏΊιου ναι ἴγαπδ- 

εηγίης βλασφημίαε. “ΠήΒ πονᾶ απᾶ ἴ66δ οοσηαίο τοιῦ Ώατα 

αοραἰτοᾶ, ἴη παοᾶθιπ πβαρθ, ο 5οπ9ο ἀῑῆοτοπί ἴτοπι {μαί πο] Ίνας 

αἱέαομρᾶ {ο ἔλοπι ο πο Ν. Ῥεί. πτίέετς. Έσποο, ὈοῦἩ αποα]ᾶ δθ 

ἐπαηθ]αϊρά, Ίη οοο]εδίαςίοα] Ῥατίαποο, ’Ρ]αβρΏοπιγ᾽ Ίας Όθοι 

πηβᾶρ {ο οοπηρχομεπᾶ αἩ Ἰπᾶς οἳ υεγδαί Ίπτενθτοπυο ἑοπατᾶ ἄοά 

ος Ἠΐς ἐναῖῖι, εασὶ ας Ὕτοις ορίπίοπς οἰοί]μθά ἵπ Ἰγοτάς, ταἰθέα]κει 

γίους απᾷ Ἱπίοτριοίαίοπς οἳ νο Βοτϊρίατθρ,. 16 μας Ῥεθα απο 
88 6 οοητεπήθηξ ἽὝθαροη Ὦ ΑΠΑΊΥ ϱροΐεπίο. 3119 εοοεσακξαὶ 

ἀθβπίίου οἳ «Ῥ]αβρίσπιΥ΄ 16 σίτοι Ὦγ 1ήπποοά (ᾳποῖεᾶ Ὦν Ν. 
Ἰγουείει) εις: «Βἰασρεπή 18 απ ἵπ]αιγ οΏειοᾶ {ο οᾶ, Ὁγ 
ἁρησίπς Ενας πίοὮ {5 ὅπο απᾶ Ῥε]οπρίηρ έο Πΐπι, ο αύρα μης 

{ο Ἰήπι Ενας πη]ίοῖι ἴ5 πού αστεεαΡ]α {ο Πῖς παίατο.”. Βεθ Ῥοῦ, 
οἳ. Ες ποτά, απᾶ Οαπιρῦοϊ/α ἱεεονέαίίοης {ο Ηΐ5 Ἐγαπρ]θίοη οί 
ἄιο Έοας οερεί. Ἠεῦτον 1Ν. ΤοςῬῦ., "ναι ΠΙΞΙΑ. σαι, 
μας Ἅ οὺο (« αρεακοί1ι τερτοβοἈες”). 

Ὁ «ρχοθρε;” εἰ μὴ. Βοατ]εῦί, Νοτίου, Οωηρῦεί], Ώοῦ. (1Σ., 

εἰ μὴ.) 
πα ΟΠΊγ1” µόνο, Ὑεβίοὗ, Απσας, Μ., Ἐγπᾶσ]θ, Οτ8ηπηας, 

(σπενα, Ἠλείπης, Ἐοῦ. (1μοπ., ἐπ υειῦο.) Ῥο ο. 4:8, αὐτῷ µόνῳ 

λατρεύσεις, (Β. .) “ Εἶπι οπ]γ 5πο]ό Όλοι ατνο.” Ἐμίς πα]εοίνο 
19 8οπιεῄπιθς αἀνετδίαϊη 5οἱω, Ἱ. ο, Πο αἶωο, Ἐτοίϊομπείάςς, 

Σε]. 

σα ηγτ”. Πέ Ἐποπα, Ἰγεδίεγ, Βουσ]εῦί, Ῥσμῃ, ὙΓαἰκοβο]ᾶ, 

Ὀϊαῖς 8ο (Β. Ῥ.) η ρατρ]]εῖ, Μασῖς 2:68. ΤἨθ Ῥοποη 18 
ποπίατ, απᾶ απεᾷ 45 5Ώ πάτοιρ οἳ ἠπίβγτοβαίοι. Ἐοῦ. (Ἠ6Σ., ὄπ 
σεγζο, Α. 2.) 1985,“ Ῥοτριό τ0 

κα ᾷο γο τθαξοη”. ΤΗἱ6 ατταπρεπιεηῦ ποοοτᾶς πῖθι Το οσᾶῖ- 

Π8ΣΥ δαρο οἱ οςς Ίησααρο. Ἠοῦμ ἵπ οοητετεαῖοῦ απᾶ υῖδπς, 



48 ΤΗΕ αΟΡΘΡΕΙ ΔΟΟΟΒΡΙΝα ΤΟ ΤὈΚΕ.--ΟΗΒΑΡ. Υ. 

ΚΙΝα ΙΑΜΕΘ) ΤΕΒΕΙΟΝ. 

295 Ἰπείιευ 15 θαξῖου, {ο 5.7, 
ΤΙΥ Εἶπβ Ῥο {ογσίνοη 1ο; οἳ ἴο 
β47, Ἠ]ϊεο τρ απᾶ γγα]]ς 

24 Ῥυἡ ναί γε πιαγ ἆπου ἴῑλαί 

{19 Όοι οἳ Ἱπαπ. Ἠα[] Ῥοπου προῦ 
θατ{ῖι 6ο {οτρίτο βἶπς, (19 βαἱᾶ ππ{ο 
Βιο αἰοῖς οἳ ἐῑο ρα1ςγ)) Τ καγ ππίο 
ἤιορ, Ατῖσε, απᾶ {α]ο πρ Ε1γ οοπσἩ, 
Απᾶ ϱο ππίο {μίπο Ἠοιςθ, 

356 Απά ἱππιθᾶίαΐο]γ Ἰθ το5θ πρ 
Ῥαίοτθ. μαπι, απᾶ {οοἷς τρ ἴιαί 
πΊιετεοῦ 1 Ι87, απᾶ ἄερατίοᾶ {ο 
5 οπη Ἰοῦςο, σ]ογ][γίηρ (ᾳοᾶ, 

26 Απᾶ Ίπεγ ποτο α1] απιασοᾶ, 

απᾶ {ου ρ]ογίῆοᾶ (ο, απᾶ πουο 
ΒΙεᾶ πι ἴραν, δαγίπο, ο Ίιανθ 

8θεη β9πρβο {μ]πος {ο-άαγ. 
2ἵ Απᾶ αἴίνογ 111650 ἠήπος Ίθ 

ποηπί {οτίῃ, απά βαπ α ῬαθΠσαη 
ηηπηθά Τιον], εἰθηρ: αὖ ἴ1θ τεσαῖρί 
οἳ ουδίοῖα: απᾶ Πο εαἱᾶ ππίο Ἠϊπι, 
Ῥο]οπ πιο. 

:286 Απᾶ Ίο ]6[ῇ α1], τοβθ πρ, απᾶ 
{οουγθᾶ πα, 

αξξεκ ΕΣΥ. 
: - 295  /δ ο 4 ὑμῶν; “Ὁ τί ἐστιν εὐκοπώτερον, 
3 - ι] ΄ / ε ς εἰπεῖν, -4ϕέωνταί σοι αἱ ἅμαρ- 

. Α ο) - κ 
τίαι σου, ἢ εἰπεῖν, Έγειραι καὶ 

/ 

περιπάτει; ᾖ- ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅ ὅτι 
ἐξουσίαν ἔχει ὁ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 
που ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἆμαρ- 
τίας, εἶπε τῷ ῷ παραλελυμένῳ, Σοὺ 
λέγω, ἔγειραι, καὶ ἄρας τὸ κλιωί- 

, . Δ Φ 
διόν σού, πορεύου εἰ τὸν οἶκόν 
σου. 5 Καὶ παραχρῆμα ἄνα- 
στὰς ἐνώπιον αὐτῶν, ἄρας ἐϕ ᾧ 
κατέκειτο, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον 

- ΄ χΝ / 

αὐτοῦ, δοξάζων τὸν Θεόν. 36 καὶ 26Ο 
ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας, καὶ 
ἐδόξαζον τὸν Οεὺν, καὶ ἐπλήσθη- 
σαν φόβου, λέγοντες, "ὍΟτι εἴδο- 
µεν παράδοξα σήμερον. 

3 Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθε, 
Αα 5 , / πώ) 

Καὶ ἐθεάσατο τελώνην, ὀνόματι 
Μ ΄ 4 Ν ΄ 

4ευϊῖν, καθήµενον ἐπὶ το τελώ- 

νιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ακολούθει 

µοι. ὁ Καὶ καταλιπὼν ἅπαν- 

τα, ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. 

ΒΕΤΙΘΕΡ ΥΕΒΒΙΟΝ. 

η οταν Ἠθεατίς ο. ἨΓΠΙσ ἵ5 δασῖος, 25 

{ο 6, ΤΗΥ αἶπβ α19 {0ΥρίΤθη 

6θρ ; 9Υ {ο βα7, "Ἠϊ5ο απά γγο]ῖς Ἡ 

Ῥυή Πιαί γο πιαγ ποπ Ειαί ἰμθ 24 

Ῥοπ οἱ πιαπ Παίι "ροπος 0η 

οαγ{Ἡ {0 {ογρῖνε εἶπθ, (19 βαἲ]ι 

{ο εἴλο ρατο]γ{άς,) Ἠ19ο, ἰα]ο πρ 

Ώιψ «Ἡί]ο Ῥεᾶ, απᾶ ρο {ο 0πψ 

Ἀομθο. Απάᾶ ἹπιπιθβίθίοΙ 16 26 
το5θ Ῥθΐοτο {Π6πῃ, οπά ἰα]άπρ πρ 

ἴμαῦ ον π]οὮ -Ἠθ ιαά Ῥθον. 

1ψῖηρ, Ἡθ ἀερατίθᾶ {ο Εῖ5 Ίοτςθ, 

}/σ]οτ]{γίηρ ἀοᾶ. Απᾶ :αδίοπῖς]ι- 26 

πηρηῦ 5εἱζεᾷ αἩ], απᾶ {π6υ ϱ]οτῖ- 

βθᾷ οᾶ, απᾶ ποια β]]οᾶ σι 

ἔθαι, παγῖπςσ, 6 Ίατο 5εθπ 

βίταηρο {πο {ο-άαγ. Απά 27 

εαΐΐου {ἐς ο ποπ {οί απᾶ 

βαν ο ἰαχ-σαίμοται, παππεά 

ἀ1ιτὶ, βλ θῆήτης αἲ 1ο ἰαχ-οβῖοθ; 

απά Ίο βαἷᾶ {ο Ἠΐπι, Ἐο]]οτ τηθ. 

Απά Ἶο Ἰοΐς ο], 11956, απᾶ .{οἱ- 28 

πε ποπ {πρτὺ “' ἆο,” ἵπ βεπίεποςς οἳ ἐς Ἰπᾶ, «Α5 απ οἱἴθιπᾶ- 

ὤνθ,  πηγ αχθ γοι τοηβοηῖίης 1” ο ἸΝακαῖ, 

πα Ἠΐροι” Ἔγειρα. “Ὅρ” Ἱ βαρεβαο"ς. 8ο ὙΓακοβε]ᾶ, 
ΤἨοπι., ὙΓοεῖσγ, Βοα]είξ, ματρθ, οσίου, Ὠἱοξ., Οαπιρ, “Είεο” 

16 αἀορίρᾶ Ιηβίεαά οἳ “ απίεε” {τοπι τοσανᾶ {ο ρτοςεπέ πεαρθ. 

δ “Τηο τεπάριῖπς οἱ ἴπο Ὦ. Ῥ., “ροπας,”. Ίας Όθευ τοἰαἰηεᾶ, 

β0{1ἱ 16 16 πού γποαί 8οπιθ ααθαίοα π]ιαίίνον «, οα{]ιοσίεσ ”' ποπ]ά 

ποῖ Ῥ6 Ίποτθ οχαοί. Όοπιρατθ Μαιί, 21 : 28, 94, 21: 38 : 18. 

Μας 1 : 22, ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὧς ἐξουσίαν. 366 1Ηπ]εθ 

4 16, ποῖθ, οπά Ἐοῦ. (11605.) ἩΤ, 866πι οὐνίοις, Ἰουῦεγετ, ἐἶναί 

η Ἠε]ιοηίθέῖο πδασο (ας Ίνα Ῥεοη τεπιω]οᾶ η α Ιο0π6Σ ποίθ, 

οἱ. 4 : ϐ), ἴπο ]ορῖσα] ἀἰξιποίίου Ῥεύπνεεη δύναμις απᾶ ἐξουσία ἵβ 

οἵτευ ἀἰεγορανᾶρᾶ, Νονίοη απᾶ Βοατ]αίξ, “ ααὐμοπί(φ;”. Βοποί, 
 αποζοκϊέαίθπη,” Όοππρατο ολη ὅ : 27. 

5 Πιο ρατα]ψίοι”' τῷ παραλελυμένῳ. Μοτο οκαοῖῖψ ({1ιοιρΝ, 
Ρε[]ιαρς, {19 οἴθησο ἴς ποὺ οἳ αγ ἱπιροτίαπος), “. ἐο Επι πλο τγας 
Ρα]είεά.” 89ο γ. 18, πού, ἛῬεηπ, Ρἱοἷ,, Οαπηῥ., « ἴο ἴλθ Ῥα]είοᾶ 
αηβη” 

4 “ΠΗ]ο Ῥοᾷ.”. 6ο τ. 19, ποίρ, 

5 αἨοά Ῥοει Ἰψίαρ ;”. κατέκειτο. 1. Φο]οίέ, “« ἀἰδουπιραεγαί.” 

Τ19 Ἱπιροτίεοί Ἠα9 σοπιείύπες ο βοηεο οἱ ἴπο Ῥαρογ[οσέ, 85 {η 
«Λοίς 4:19, ἐπεγένωσκόν τε αὐτοὺς ὅτι σὺν τῷ Ἰησοῦ ἦσαν. 

Ἐηΐᾳ πδορο {5 πού Πίος {ο εἰμὶ, ννίοῖι Ίας πο Ῥ]αρθίοοί, Ττοί., 
του, ρ. 193. (6) Οτοςῦγ” αταπι., ᾷ519. (5) “Ἡο Ιαγ,” Ρεΐης 

οφ π]γα]θηῦ ᾖο “«Ἡο πας 1γίηρ,” Ἱπιρ]ῖος εοπέύπμαπος οἳ οοπᾶΙᾶου, 

απά 15, πθυθίουθ, ηποσιγαῖο, α5 118 τοσαπαοοπῖ Ῥορίατε επᾳθᾶ ὅ6[ογε 

119 ἐοοῖς πρ 11 οοπς]ε, 

{ ο αεἰρπ]εηπιοπύ εοἰπεᾶ αἲ ' ἔλαβεν ἅπαντας, Φθρ 6Ἡ. ὃ :9, 

ποΐ, “Βεϊποᾶ ” {9 οπιρἰογθά ὮΥ ἸΠαίεαῖ, Ῥοπη, Βμαχρθ, ΝοτίοἩ, 

Άπρας, ὗ α]μ., Βεζα, “απρος αρρτομοπάϊό οππεΒ;”. Μο, “εί- 

Ῥροτ οβρίέ οππθς;”’ Έτας., “θἴαρος οοτηήραἰὁ οπιπος:”. Ὄο Ἰπείία, 

αΘίμππεη οτρηῇ αἩθ;”. Ῥϊοᾶαξ, “βίπροτθ οεσαρὸ ἐπ ;”. Βεΐς,, 

αρηἰσθέήπαο Ἰθοίὲ [ηδατ] αἷἱο Ῥουαηροπ.” Το /οτος οἳ ἴπε {θχὶ 

Ἱ Ῥχοαρλέ οα Ὦγ (ή Πέρα] τοηάθήης. Τππβ Ἠεῦ. Ν. Τευῦ,, 
Εὐοιὰ Ἠπὰὶ ἸςΠ. ο ωμσεκον .] ἰσοό. 

6 «αον θΠίς;”. μετὰ ταῦτα. Ἴβοπιεοαυ, Ὁμαχρο, Ἰοτζοη, 
Οαπιρ., Ιζεπᾶ. Τη οχρτοβείης ϱοπθγα] ἴἄάρας, οὗ ποξε ἀπο]αάῖης α 

Ρἰαταἑψ οἳ ομήθοίς, ἴπα ποπίας ρ]ιτα] ἵ6 Υει οοπιπποπ]γ απαροσθᾶ, 
5 ἵπ Τοπ, πηθα 1 Ῥηρ]ήςη πε, Ίτοτα πεοθβδῖζγ, π5ο ἔλλο οἰπου]ας; 
6. 6., εἶπε ταῦτα, ““Ἡο βαἱᾶ ἐπί” ἈῬαίπιαπη, ἄτατα, 2128. 1. 

Κάνπου, ᾷ 241. Ἡσπι. 3: “Τ19 ἄπθες νου οἴίθη 11θθὮ {ο Ῥ]ατα]β 
ταῦτα, τάδε, ἴο 6χρτθδ ἴμθ Ἰάθα ἅπ 1 π]ο]ο εκἰθπῖ. Τη {πο 
Ῥπηρ]ϊείι, ἔἶιοπο Ῥ]ατα]ς ατθ βεποχα]]σ {χαπε]αῖοᾶ Ὦ ὅπο εἰπρτ]άς, ας 

ἐές, ἐλαίὸ πο ποαίαου Ῥρίωνα] τεῖεια ίο α δἱπσίο οὐ]εοί, ο οἳπ 

16 : 1Η, ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἕνα ἀγαπᾶτε ἀλλόλους, 

αμ ἰρχ-σαίμοτετ |”. τε]ώνην. ἈΒοθτ]εί, Ὢμαχρθ, Ὑα]κεβο]ᾶ, 

Ἱπουίοιπ. 6ο οἷι, ὃ τ 12, ποίς. 

αρ,” ἵα 1ς Ἡ, Ῥ., ἵ5 βαρετβαοπς. 8ο { «χρ8ρ ;” ἀναστὰς. 
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ΚΙΝά ΖΑΜΕΡ΄ ΥΕΗΒΙΟΝ. 

::99. Απᾶ Ποτί πιοᾶρ Πΐπι α ογθαῦ 
{θηβύ ἵπ Ἠΐ5 οπη Ἰοςβθ; απᾶ ἴετο 
π88 α στοαῦ οοπΙρΩηΥ οἱ ρα]σαης, 
απᾶ οἵ οποια {παῦ εαί ἄοπη σι 
ἄϊοι. 

50 Βαέ ἠιοῖτ 6οτῖρθ απᾶ Ῥπαι- 
18065 πιπγπιαγθᾶ  Ἀσαλπδῦ ΐ5 ἄῑς- 
οἱρίες, ϱαγῖπᾳ, ΤΗΥ ἄο 9 θα ηπᾶ 
ἁππ]ς πα ρυβ]ίσαπ8 απᾶ εἴπηθτς 

81 Απᾶ. ἆοδας. απδφοτίης, βαῖᾶ 
ππ{ο ἴλθπι, Ἔπεγ {παῦ.ατθ π]ο]θ 
ποθᾶ πού.α Ρηγδίοίαα; Ὀυί ἴογ 
Ειαῦ ατο εἴο]ς, ) 

89 1 οππιο ποῦ {ο οα]] ιο τῖρ]ί- 
εοας, Όαΐ αἴπποτς {ο τοροπίαποθ. 

αξΡΕεκ ΤτΕΣΤ. 

39 Καὶ ἐ ἐποίησε᾽ δοχὴν. μεγάλην ὁ ὁ 
“1ευϊς αὐτῷ ἐν. τῇ: οἰκίᾳ. αὐτοῦ" 

καὶ ἦν ὄχλος τελωνώῶν. πολὺς, καὶ 
ἄλλων οἳ ἦσαν μεή αὐτῶν κατα- 

κείµενοι.. ὃν καὶ ἐγόγγυζον οἱ 
γραμματεῖς αὐτῶν. καὶ οἱ φαρι- 
σαῖοι πρὸς τοὺς: μαθητὰς αὐτοῦ, 

λέγοντες, . ἀιατί μετὰ τελωνῶν 
καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε καὶ πίνε- 
τε; ὃὶ Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ̓ }ησοῦς 
εἶπε πρὸς . αὐτοὺς, Οὐ χρείαν 
ἔχουσιν. οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ, 
ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντεο. ὃὃ οὐκ 
ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ 

ΞΗΤΙΡΕΡ ΥΕΕΒΙΟΝ. 

Ἰοηγθᾶ Ἰήπι. «Απᾶ Τονὶ πιαᾷθ α 29 
στοαί {οαςί !{οτ Εΐπα ἷπ Ἠ15 οὗΏ 
Ἡουδο; απᾶ {πθιτο πας 8 ϱτεᾶβύ 
οτοπᾶ οἳ Σίακ-ραίμοτει5 απᾶ οἳ 
οἴμθια, Ἱπ]ιο του]πθᾶ δι ποια 

αἲ ἰαθθ. Απᾶ ο βοτΐροθ απά 50 
Ῥ]μαγίβθἙς απιοηρ 11θίΙ ΙΙΤΠΗΗΥ- 
εᾱ αρα]πεύ Ἠῖς ἀδοῖρ]θβ, βαγἶπς, 
ΤΓΗΨ ἆο γο δαῦ απά ἀτίπῖς πΙΏι 
ἰαχ-σαίμοθτους απᾶ αἴππθις Απᾶ δΙ 
ἆθβᾳ5, απρποτίηρ, 5οἱά ἴο τΠσπι, 

"Τμ0Ε6, πἩο ατθ Ὑθ]], «Ἴαγθ πο 

ποθά οἵ ἆ Ῥ]νδιοίαπ, Ὀαῦ {1ορθ, 
πἩο απο αἰοῖς. ο Ἱατο ποῖ 82 
οοπιθ {ο οα]]. αδε τἱρἈίθοι», Ὀπῦ 

Τποπι., ἸΓαἷκοί,, ἈΝοτίοι, Οαπιρρεῖ!, Ῥίοἷ., Μ. Τα ἔε Ρατα!]ο] 

(8. ΤΟ, Μα, 9 :9, “πρ ἵς ποῦ επιρ]ογεᾷ. Τ1θ πξασο οἳ ὧθ 
Ε.Τ. 5οεπις ουτε] αγρῖἔνατγ 5 {0 ἀνίστημις Ἱπ αΌοιῦ Ἠα]έ νο 

Ἰηδίμπορς π]ιοτο ἵψ-οσσατα, πθ Ἠατθ πο ᾳπαΠΗγίηρ αἄναχο. . Οοπείδε- 

πες» Όιᾶ 7ογοε (οὔιεν 1ηρς Ῥείνρ οη 11) {ωγος 111 οπα/εείοη οἳ “πρ.” 

ἐξ κος Ἠἶπις" αὐτῷ. ΤΗΐ6 τοπᾶρτῖης απᾶ Ατταηροιηθηέ ατθ 
ἀεπιαπᾶεᾶ Ὦγ ρετερ]οϊ{γ. Τποπι., Βοατ]είέ, ὙΓαἷοί., Μοτίο, Ῥδῦ. 

} απ Ἠΐ6 Όψη Ἠοῦςθ;” ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. Το Ἑ. Ὑ. τοπᾶστς 

Ἠνίᾳ Ῥαςβαβθ 36 ἐποιρ] αὐτοῦ. Ἰαᾶ ἴιο ορῖτίας 86ρ6Γ (αὐτοῦ). Ἡ 
Ἰ8 αέθ Ῥορείρ]ο ἐμαί ἐαῦ οοργ οἳ ελα Τοσέ. Ἐθοθρί., πήοἩ ἐθ 

Ῥονίροις οἳ 1611 απηρ]οσεᾶ, πνας ές ροϊπίοά, ΄πιουο ἶ5 α ρτθαί 

παπῄ οἱ αηἱ{οσπήγ { πο ρτϊηζεᾶ Ῥάϊίοπς, πἨθτς αὐτοῦ 90Ο«Υ8 

η ἀἰβεγεηῦ Ῥαβεασες Ίπ 116 Ν. Τεεί, Τ]ας ἙῬασσίρς, Ἐασπιης, 

Ἡμασβιαπη, Τἱεομοπᾶοτί; Στο]]ορθ, απᾶ Ῥ]οοπαῖ, Ἠαγθ αὐτοῦ (εἶις), 
πή]ο Ἑ]πονίτ, ΜΗ (Ῥοἰσπήχοτίαη Τμ4.), Βίερβεπς (Εἡνᾶ Ἐά., Ὁτ 
κου), απίοσθασᾶ, Έ παρ, Τη6ἱ16, Τϊΐπιαπα Ίατο αὗτοῦ (σι). 
“Η]8 οπή” ἳ5 τοίαϊπθά οἩ ἴμο ααΏιοτῖςσ οἳ ἐλο Ἐάίίοπα πλ] οἷι 

Ἡαγο αὑτοῦ, 8 ιο απαβῖσαἰγ, πἩϊον που]ᾶ τοδα]ε [τοι ““1ῖς” ἵη 

Ες οοησίταοίίοη, 15 αγοἰᾶρᾶ. «Αοοοτάῖης {ο οας Ἰάΐοπι, «« ]ΐς,” 

ουά “Επι” (πῖσῖ Ῥτθσθᾶςς 16) ποσά Ῥο τοῖουτοᾶ {ο ἴἶπο βΑ11Θ 
Ῥθΐδοῦ, ιοί 18, ΟἨτῖςί, 

κ «ᾖωκ-ραίμοτοτς” 866 ϱἩ. ἃ : 1, ποίθ, 
 «π]ο χου/ηθᾶ---αὖ ἑαΡ]ο;” οἳ ἦσαν-- κατακείµενοι. Ἐ εηᾶι--- 

Ὁμαχρο, “πιο ποσο ]σίπς οἳ πιθαῦ;”΄ῶο ὙΓείίς, « πε]οῖο-- οί 

Τ]εσλ Ίάσοα ;”. αϊσ., Μοπίς, “ απῖ---εταπέ ἀϊδοαπιροπέος;”. Έκας- 

πιπβ, Ῥοσα, Ξολοί, “, απἲ---αοσαπαρεραπύ :”. Τρος., ᾳπθ. εείαραπ---- 

τθοοφίαᾶορ [ά 1 πηρες] ;”. Ἐοῦ. (ἴμχ., ἔι υετὸο), «9ο τθο] πα αἲ 
ἴαβ]θ;”. Ῥτοίδολ., “ ἄε αοσυπεδεηείδας ΊπεΠΣΕ, αεοιπιδο. Ἀνάκει- 

ααις γνΏθη 16 τοίετς {ο 19: ροβῖίοα αὖ πηθα]ς, ἴιαθ. {11ο 6απηο εἱσηβ- 

οαΐοη. 1686 πονάς 456 Σοπᾶετθᾶ πππὶ{ουπα]γ -ἵπ ἐπί Ἐθνϊείου, 88 

πε] ας ἵη {λαί οἳ Μαεῖς, : 

ΑΘ βοτίρος απᾶ ο Ῥλασίεορρ απιοης ἔτι; οἱ γραµ- 
µατεῖς αὐτῶν καὶ οἳ Φαρισατοι. Μ., Φοποϊεβε]ᾶ,--'Ὕο πια]κος 
Βὴς τοπιαε]ς: “Της εοτῖθθῦ απᾶ Ῥμαχῖαθος « οἳ ἐῑαπι,’ οἨ, 8πιοης 

Ώιθπι) Νο, 45 {1θ ΟΟΠΙΙΠΟΠ ΤθΓδίΟΏ ΘΧμίθεσος 16, ἐ11Θ εοτίνες 

Ῥε]οπρῖης {ο ἐάνθιη; .. Ἠθας απιοΆρ ἴμθπι Ίππο ππετο βοτίρθς απᾶ 

Ῥ]ματίεοςρ” απο]: “αὐτῶν ἵη ποπππ]ἠθ οοἆᾷ. οὗ Υεγας. ἀθοςῖ, 

τια]θ αο Ῥθεροταπα/ πθπιρθ οπηβεταπὀ Ἠοο Ῥτοποπιθη Πρτατή, ᾳα0- 

παπα Ἰσήοταραπί, απο Π]πά τε[οτοπᾶαπα ορεοῦ.. Γραμματεῖς αὐτῶν 

παπί, αἱ τθοίο βἰαἰπεταπύ «Γι. Ὃε Ὀίει, (τοις, Γοδεππιῶ[ετις, 

Εοϊεπέης, Ῥαμίας, αἩῖ, ἱεσιερογὴτ ἐ]]ες Ιοεἳ, Ιεςἱερεγᾶέ (αρευπαιυπιί- 

αγαπη, γαὶ ((α[]δογωπι, αὲ Μαἲθ. 11 τ1.”. Οαπιρρεῖ! Ῥτεσεπίς {18 

ἔμοαρΏύ αοοατα{εΙγ, ἠπουρ]ι βοπησπ]ιαῦ ρασαρταξίἰσα!]γ, ἔμας, “11ο 
Βογΐθος απᾶ Ῥματίεεςα οἱ ἁλαί Ῥ]αοο. 19 Ῥτοποἳπ πας εππρ]οσεᾶ, 

Ὀεγοπᾶ α ἀοιλῦ, {ο ἀῑείπριαϊςϊι Ίιοσο πιοπ΄ ἔτοπι ἔλρςθ οἱ {1ρ 8απις 
οἶσ5ο, πἩο τοςὶᾶρά αἲ «εταθα]επι, απᾶ τού νὶεϊέθᾶ (511166, πθυ {πο 
Βανίους ποπύ (Ἡτουρ]ι 1έ5 οἰδ]ε απᾶ νή]]αρες, Ῥτεαομίπρ 119 ροοᾶ 

ηεπ8 απᾶ ποτκῖπς πήταοϊθς, ἩΠΊοἩ οχοϊἑοά αὐίοπίίοηυ αἲ {16 σαΡῖ- 
ἰα].. Βο ἀπτίης ἴθ πηπἰεγ οἳ σοὔη, φοἳ 1 : 19-34. 65ε6 ἐής 

αιαρίες (6), τν. 11. 
α «Πμρςθ, πο πο πο; οὗ ὑγιαίνοντε,. Γαπᾶ., Μ., Ἰγακοῖ, 

Ῥοπη, Ρ]οἷς. Ῥοῦ. (Τ1Α5., ἴη 1. ἡγιαένω), “οὗ ὑγιαίνοντες, ἴλοβο πεΠ.” 

9 Ἴαγο πο ηθοᾶ;” οὗ χρείαν Ἐχοῦσιν. 8ο ρατα]Ιεί (Β. . 

Ματ]ς 2:11. Βοατ]είέ, Απρις, ΤΗεἰτα], ΜΜ. ὮἈε]ς., “εἩ πεῦροι 

ἄρα ἌΓεάΙοϊ]ηπιθεείαυ πὶθύ Ὑβη ποοᾶθα;” Β. Ἠτ., “66 πθ βοπί ρα8’ 
οθαχ απά σοη6 η βαπίό αἱ οπύ Ῥρβοίη «δ πιέάσοίη ” Τρ6υ., “πο 

Ίαη πιθποβίος ἄό πιέᾶῖοο ;” Ῥϊοδα, /'ποι Ἠππ Ῥίδορπο ἆῖ πιθάῖ- 

οο”. πε ρατα]]εῖς ἵα Μαΐξ, (9 : 19), Ματῖς (2 : 14), απᾶ Τμαἷκθ 
(ὅ : 81) αστθρ εκασί]γ Ίπ {1 Ρίπαςα οὗ χρείαν ἔχουσίν, π]Ἁῖ]ο ἴιο᾽ 

Ἡ. Ύ. τοπᾶρις Ματίς ᾖεγα[ίη, 45 ΆἈοτο, Ὀὰ6 Μαὐιου απᾶ 1πΐΐκο, 

απροά ποῖ α ρ]γεϊοίαπ.. Τη 46 ππηδοδεθατΥ ἀῑτοιείίψ οἳ τεπάει- 
πρ, Τγηᾶα]ο πας οορίᾶ,. Τ19 Ὑπἱραίς, σεν οΜ1]] Ί6ςς αχαοίπος», 
Ία8 Ἴχθς ἀῑπετεπί ἱταπο]αίίοις οἳ {16 5εηίεησο ἵπ αιθείοη, 

5 ««] Ίατο ποῦ οοπιθ;”’ οὖν ἐλήλυθα, ἹΜοτίοἨ, Τε]. ή] 

ἵη πο ραταΠείᾳ (Μαζ. 9 518, απᾶ Ματῖς 2: 11) πο Ἠανο {θ 
βοπἱςῦ ᾖλδον, “1 οαπ1θ,’ ἐῑνο γοχὈ ἰς Ίθτο ραέ {η {19 βθοοπά ροτᾷ 

αοἲ. Τὲ6 ελοπ]ᾶ Ὦο ἀῑκμπσαϊε]ιοᾶ ἴπ χοπᾶρτίης Ώοπι ᾖλθον. Τ1ο 
οτάἴπατγ {οσο οἳ ιο Ῥοτ[θοῦ ἵ5 οχασῖ, απᾶ πιουθ ᾗπ βοοοτᾶσποθ 

πἩ ους πθασθ, ἔμαη 1ο ἔοσπη πἨῖοῖι Ίνας Ῥθυν «ἴοηιοᾶ α Ρροτ[οοῦ 

Ῥτθδρηῦ, νῖζ., “'Τ ατα οοπ1θ.”. ΤΠ Ὦ. Ὁ, οορίεᾶ Τγηᾶφ]θ, 

α «ἡρ”. Α5 δικαίου ἵ8 απαγίηγοις, σπᾶ απ ατζῖο]ο ἵΒ ηθοθεβαΥ 
Ῥοΐοτο “ τρ πίθοις/” πἶιθη 16 βἰαπᾶς αὐποἰαζοῖψ, Οιῖς αἑῖο]θ αἳιοπ]ᾶ 
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ἘΙΝα 2ΑΜΗΒ) ΤΕΒΘΙΟΝ. 

δὸ Απά Πιο εαῖᾶ υπίο Ἠΐπι, 
ΤΗΥ ἆοσ {1θ ἀβοίρίθς οἱ ο οἳπ {6ί 
ο{ΐοῃ, οπᾶ τηβ]θ ῬΤαγου5, αηᾶ 11]ς6- 
πῖςο {ο ἀῑκοίρ]ες οἳ 11ο Ἐ]ατϊρθἙς ; 
Ῥαΐ πο θαί απᾶ ἀτίπις Ἡ 

84 Απά Ὦο βαῖᾶ υπῖίο {λἨθπα, Οαπ 
Υθ πια]ο ἐν οή]ᾶτοι οἱ ιθ Ὀτίάο- 
ομαπιρου {α5ί π]η]9 {πο Ῥτ]άθστοοπι 
ἵ6 πι Ἴνοπη ὃ 

ὃδ Ἐυ{ ἴ1πο ἆαγς γ]] οοπιθ, π]θη 
119 Ὀτίάερτοσπι εἶα]] ο ἰακοι 

θπαγ {τοπ Έπθι, απά μθη β]α]] 

Όιαγ {αδί ἵη Ίλοςο ἄαγβ, 
96 Απᾶ Ίο 6ραΚο αἶδο α ραταδ]α 

ππ{ο {μπι : Κο τηαη ρα[{οίἩ α ρίθοθ 
οἑ α ποπ ρατηρπό προη αἩ οἷά: 15 
οἰλθυπῖςθ, σοι Ῥοῦι ο ποτ 

πηθ]κοίΏ α τοηἳ, απᾶ ἴμο Ρρῖθορ ἐναί 
π98 ἑαζρπ οπί οἳ {16 ποπ, Δσγθθ/]1 
πού γή δι {1ο ο]ᾶ, | 

δῖ Απά πο πια Ῥηῤίθί πΘΊ 
πηο Ἰπίο οἱᾶ Ῥοΐή]ος5; 61ο 1]ιθ πθι’ 

πῖπο πΙ]] αγ ἐ1ο Ῥοήςς, απᾶ 
Ὃο ερί]]θά, θπᾷ ο Ῥοαίέ]ες. μα]] 

Ροπίβῇ. 

ἀαΒΕΕΕ ΤΕΣΗ. 

ἁμαρτωλοὺς εἰς µετάνοιαν. ὃν Οἱ 
δὲ εἶπον πρὸς αὐτὸν, «4ιατί οἱ 
μαβηταὶ ᾽Ἰωάννου νηστεύουσι 
πυκνὰ, καὶ δεήσεις ποιοῦνται, 
ὁμοίως καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων' αἱ 
δὲ. σοὶ ἐσθίουσι καὶ πίνουσιν; 

83Ο’ δὲ εἶπε πρὸς αὐτοὺς, Μὴ 
δύνασθε τοὺς υἱοὺς τοῦ νυμφώ- 
νορ; ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ αὐτῶν 
έστι, ποιῆσαι νηστεύειω; ἐλεύ- 
σονται δὲ ἡ ἡμέραι, καὶ ὅταν παρ: 
θῇ ἀπ' αὐτῶν ὁ νυµφίος, τότε 

πμ ας. 
νηατεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς 
ἡμέραις. ὃδ "Έλεγε δὲ καὶ παρα- 
βολὴν πρὸς αὐτοὺς, “Οτι οὐδεὶς 
ἐπίβλημα | ἱματίου καινοῦ ἐπιβάλ- 
λει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν' εἰ δὲ 

μήγε, καὶ τὸ καινὸν σχίζευ καὶ 
τῷ παλαιῷ οὐ συμφωνεῖ ἐπάβλη- 
µα τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ, ὃτ καὶ 

οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς 
ἀσκοὺς παλαιούς εἰ δὲ µήγέ, 
ῥήξει ὁ νέος οἶνος τοὺς ἀσκοὺς, 
καὶ αὐτὸς ἐκχυθήσετοι καὶ οἱ 

ΒΒΥΙΡΒΕΡ ΤΕΒΡΙΟΝ. 

βίπποπβ {ο τοροπίῶησοθ. Απᾶ. 55 

ἄιαυ βαϊᾶ {ο Ἠΐπι, ΊΤΊγ ἄο 119 
ἀἱβοῖρ]ος΄ οἳ οοἵπ {ᾳδύ οίεῃ, 

απᾶ πια] Ῥταγθτβ, απᾶ 11ςο- 

πδο {νο ἀῑεοῖρίες οἳ πο Ῥ]ατί- 

5665, Ὀπΐ ἠήπο οϱὲ οπά ἀτίπε ] 
Απᾶ Ίο βαἱᾷ {ο ἴλθπι, Ο4π 7ο 8 
τηακθ ρ βοπ8 οἱ ο γάρ: 
οβπιρου. {85 πλ ]ο {1ο Ῥτ]ᾶο- 

αὔοοπη 18 ηλ 11ιοπι 7 Επί το 

ἄαγθ νη]] οοπιθ, πΊον {1ο Ῥτ]ᾶς- ᾿ 

6τοοπη «111 09 ἔαίκθη απγαγ {γοπι 

Έιοπι, απᾶ Όλοι "μου πἩ]. {μ8ῦ 
Ίπ λος ἄαγβ. Απᾶ "ο αἶδο 

βροζθ α ρα1αΡίο {ο ποπ; "Νο 

ρπ6 ρι(εῃ α Ῥίθσθ οἳ α ΠΘΥ 

βατπιεπί ο Δπ οἷᾶ οπθ,  "Θ166᾽ 

119 ποπ τοπᾶσίι 3, απᾶ "ο. 
Ῥίθορ «ἴδκεη Ττοια «16 Πού, 

ααχθθί1ι ποῦ πι ο οἱᾶ. Απά 

ηο οπθ Ρα οίἩ πού πηθ Ιπίο 

οἷᾶ Ῥοήί]ος; οἶδ ιο που ΠίΠθ 

φ]] ται πο Ῥούί]οε, απᾶ «ρο 

ὃδ 

τα Ίο 8]εο.” πο 1 18 ἐ]ιο ρτορος Ρο ῆαα οἑ “ αἶκο. ” .. Ῥο ἠαλοίσεα. "Π]ιο ερρεπιεπίατη αχθὶο]ο τηαγ Ὦθ λτοψη ο Ὁγ 
ποῖηρ οποίες εαρρ]επιθηῦ, ενας “ πἱσΏίσοις ππεη Νοιμίπα, Ίπου-- 

ένοτ, που]ά Ὦο εβεοἰεᾶ, εχοερύ α ρτθαίες ἀδρατέατο Εξοπι {θ 

Ῥίιταβοοῖοργ οἱ {πα Ἡ. Ὑ., πΙΩλοαῦ το] πβοθες]{τ. 

5 «πιακεο ρταγοί:” δεήσεις ποιοῦνται. «Α8 ἐπί ρῃταςο ἆοεε 

πού Ἠαχπιοπίσο πι οἱΕ 1ισις Ἰοφιρπάέ 1 βαβαοξὺ “ρίαγ” 58 αἩ 

αἸετηα[ῖνε τοπάειίης. ο Ἰοκεῖ,, Βοατὶοῦζ, Μανάοσῖς, ᾿ 

5 «Ώῃρ βοΠς;” τοὺς υἱοὺς. ἘοἈίηδοῃ (1.5. }ν Βοατ]θῦέ, 5Ἡατρο, 
Κεπᾶ,, ἘοσΙγ (ποίο οἩἨ .Δηραδ’ Μοπυςοτίρί γοτείοη), μοϊπαΙ, Μ. 

γπ]ᾳ, απᾶ Ἁ[οηί., “ Β]ΐος; Βεσα απᾶ Ένας, « ΛΗ1.”. Θοπης ]αΐο 

Ἰπρπε]αίους Ίατο ραταρΏγαςθᾷ {1ΐ5 Ραβξαρο ὮΥ “ οοπιραπίοης”. -Α. 

Ἠἡρταὶ τοπᾶρτῖης 6 ρτδίεττεᾷ, ἕου οχαοίηθας, “Οµἱ]άτεπ” {5 {οο 

10059. 

ε ὁπήἩ Το ἔλκοη ΑπαΥ;” ἀπαρῦῃ. Ὕνλοτο ἐς Ίαπρπαρο 18 

{δέ οἳ ργοδζσδίοη, “πη] ” 16 νο ρτοµου αιζ[ίαγη. Βο Βοατ]εῖθ, 
Βματρο, Ῥεπη, Νοτίου, Γζεπᾶ., Μ. 

5 «μου σΏ] {98ῦ:  φηστεύσουσι». ΤΗ8 15 116 ηστο] αΓΓΠΡΘ- 

πηθηῦ. 16 16 ἐπύ οἳ Κοπᾶ., Ῥίαις, Μ.,- Ῥδοι απᾶ ϱ, (οπ ἴπο 

ραταᾖε], λδατῖς 2 : 20], Βοατ]ε, Ἔοψυ, Οπηρ., Μ, ΊΤΗ6 αασ[Ιᾶγ 
απ {6 οπιρ]ογθᾶ Ἠθτο οἩ ἐπ ρεϊποῖρ]ο πιθηίοπθὰ ἵπ ἐῑο ]α5έ 

ποίθ, 1{ 1 ιςοᾶ Ὦγ Καπανίοις, Βοαχ]είέ, Ἰγακεέ, Ῥοηπ, Νοτίου, 

απ. Ρἱο]ς, 

ν «Νο 01π9:” οὐδεὶς. Νοτίοπ, Ἰακοί ΤΠ ποτᾶ ελοπ]ᾶ 

ϱ6 τοπᾶστθά ζήεγαῖ]η. 6ο οἵν. 1. : 61, ποίθ. 

ααρ]ερ;”. εἲ δὲ µήγε. Ἠοδβίπδοα (119Χ., ἐπ ἔοεο, γι Βοασ]εῦέ, 

Παβία, Όμαυρθ, Καπᾶτῖος, «Αἰθυπαίο, “ οὐποιπίρο”. πϊπα, 

κ αῇοριθ.” 

5 «4ρ ηοπ τοπᾷθίι ἃ;” τὸ καινον σχίσει Βοβτ]εβ, « {πε 

ποτ ἔρατς 1έ:” αμα, “1ο ποπ’ (θαταί]ι ... Το ο͵]θοί ο {19 
τοτὸ. 18 οχρσεκκοά ὮὉγ ιο εαρρ]πιπί 6, τρτεεεηέίηᾳ ἁμάτιον 

παλαιόν. Ῥεζα,  Ἠ]αᾶ ποτααι Βπᾶϊὁ σε.” Τηο Ῥβδεαρο 18 
κηεοορΏρ]ο οἳ αποῄιο; τοπᾶθτίης, ἨΠἱοἈ πηα]κοι τὸ καινὸν ΤΘ 
ο͵]εοῦ οἳ σχέξεε, πα, “ Βο τοηᾶρίι {ης παν. ο Ῥγοίας, Ῥεης, 

Άηρας, Μ, ΤΗϊς 18 ἀθεπιοᾷ 1655 αροιταίθ, νμα {11ο 4Ώ ους ἴπβης- 

Ἰαῦ ου. ' 

:«{μρ Ρρίθος ἔπίκοτ ἴτοιῃ 116 ηΘ;' ἐπέβλημα τὸ ἀπὸ τοῦ και: 

νοῦ. ἛῬθημ, Γαἶτθί, Μ., “ ἴἶιο ρίεος {τοπα ιο ποπ.” Ἀπὸ εποπ]ά 

Ἰανο 1ΐ5 πβαα] Γοτος Ἀθγθ (” ἔγοπι”), απᾶ ουσΏέ ποῦ.ζο Ῥο τεπάρτρά 
κο ἐκ, « ουξ οἱ”. 8ο Τπε]πα]ῇ, Δπριας, Μ., ΑΝ οτίομ. 

.4ρο ερ]έι”. ἐκχυθήσεται πάς ἔοται οἳ νο Ῥαῖ. οἳ “νο 
αρῖἩ”" {ς ρτο[ουτεᾶ {ο «βρ]οᾶ, ας ἹἩατηιοπίσίης δι {1ο πες] 
Ῥτουαποἴθέίοῃ, οπά Ὀείηρ βταππιαεἰοα]]γ οοστθοῦ, Τ48 οσα 
οοσυχα ἵπ 2 βαπι. 14:14 (Β. Ῥ.), “35 γαίου ορῖ]ό οἩ {1ο ρτουπᾶ.” 



ΗΕ ἄ08ΒΡΕΙ, ΑΟΟοΒΡΙΝα το 1ΌΚΗ.--ΟΒΑΡ. Υί: δί 

κικᾷ σΑνής) ὙΒΒΡΒΊΟΝ. 

88 Ῥαΐ ποπ ΨΙπό΄ πιαβὺ Ὦο ρήἱ 
Ἰπίο: Μ6ύ Ῥοΐ[]θς, απᾶ Ῥόῦι Άγθ 
ῥτ6βθινεά. 

89 Νο πιᾶτ αἱδο Πανῖπο ἅταπ]ς 
οἷά «ωΐπε, βἰταἰρ]ίπα ἀθειτοῦι 
πθη: {ον 6 σα, Τμθ οἷά ἴ5 
Ὀοίίος. 

0ΒΑΣ. ΥΠ: 

ΑΝΟ 16 οἈπιθ {ο ρ886 ο 11θ 
βθοόπάᾶ βασραίι ἀἴοτ ἰῑιο ἠγεξ, (λαέ 
πο ψεπί Μουρ] ἐῑο οοσπ-βο]άς ; 
απᾶ 19 ἀ]δοίρ]ος Ρ]πεκθᾶ {9 69198 

αββείς Ππσα, 

ἀθκοὶ ἀπολοῦντας 3ὃ ἀλλὰ οἶνον 
ον. Β κ πω... 

νέὸν εἰ ἀσκοὺς Καινοὺς βλητέ- 
. ον. {..- μμ... 

ον, καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται. 
99 9. ο δν ων ο» καὶ ὀὐδεὶς Πιῶν Ππαλᾶιον εὖ- 
θέως θέλει νέον. λέγει γὰρ, Ο 
μα... ------ ᾗ πἀλαιὸφ χρἠστότεβος ἐστιν. 

ΟΗΑΡ. ΤΙ. 

᾿ΒΓΕΝΈΤΟ δὲ ἐν σαββά- 
τῷ δευτεροπρώτῳ διαπορεύεσθαι 
αὐτὸν διὰ τῶν Οὄπορίµων' Καὶ 
σα ς ον ο. ὰ. 
ἔτιλλον οἱ μαθητάὶ αὐτοῦ τους 

ἨΒΥΙΘΕΡ ΤΒΒΒΙΟΝ: 

ϱρῖ]έ, απᾶ {πό Ῥόυ]δέ Ὀφ] Ῥὸ 
γυ]πθᾶ. ΕΒπέ ποπ ππο πππςύ Ὦθ 58 
ραΐῦ Ἰπίο πού Ῥούέος, απᾶ Ῥούῇ 
816 Ῥτθβογτθᾶ. Απᾶ πο 0η8 58 
Πανῖηςρ ἄτιπ]ς οἷά γἼπο, «ἰπΙΠιθ- 
ἀϊαίεΙγ ἀεειτεῖι δν; {οὗ Ἠθ 
βα6ᾳ, Τῃ9-ο]ᾶ 15 Ῥοΐέον, 

ΟΒΑΡ. ΤΙ. 

ΑΝΟ {6 οὔπιθ {ο Ρα58 οἩ λί1ο 1 
Βτοῦ εορρα(] αίο; {πο 5οοοπᾶ 
ἆαν οἱ έλε ραδεουεγ, ὑιαῖ Ἠο πγεπέ 
δητοαρΏ. ο Πο]ᾶς οἳ ρταῖη ; 

οἱ 6οΓΗ, απᾶ ἀῑᾷ οαί, τα] η οί {λόπε 
Ἱπ ἐλμεῖν Πστάς, 

2 Απᾶ ορτίαίη οἳ {116 Ῥμανίσοθς 
εαἱᾶ ππίο {λεπι, πγ ἆο γο ἐλαί 
πη]οἩ 15 ποί Ἰαπ[α] {ο ἄο οἩ {16 
βα0ρα(1ι-άά νε ὃ 

ὃ Απάᾶ ὧἆθδις απόποτίπὀ {λαπι, 

ταῖς χερσἰ. 

) {. 
στάχυας, καὶ ἠσθιον, ψώχοντες 

Φαρισαίων εἶπον αὐτοῖς, Τί ποι: 
εἶτε ὃ οὐκ ἔξεστι ποιεῖν ἐν τοῖς 
4 κ. . 
δάββασι; ὃ Καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς 

απᾶ Πΐ5 ἀἄδοῖριθς Ῥ]ποἷκοᾶ ια 
6815 οἱ ρταῖπ, απά ο{θ, ταοοίης 

ἔλοπι Ἱπ «Ιμαὶς Ἠαπάδ. Απά 3 
ΒΟΠΠΘ οἳ ιο Ῥ]ατίεεος ϱαῖᾶ {ο 
ἴπεπι, πσ ἄο γό ἐῑλαί πΏ]οἩ 1ἡ 
Ἰ5 πού Ἰαπ{υ] {ο ἄο 4οπ 116 εαὖ- 
Ρα. Απᾶ ὧοδυς, απβπετίης ἃ 

3 Ν Αρ. 

επινὲς δὲ τῶν 

3 
κ. πῖι Ῥοτιήπεά ;”' ἀπολοῦνται. Μανᾶ, 1ᾶ. (δι εγῦο, ὄλλυμὸ), 

“ ΜΙά: Ἠει {ὁ δὲ ἠηᾶοπε, ὑιάήεά ; 3 Ῥθείξο], (ἄι υ6γ2ο, ἀπίόλλυμι), 

ἡ οΥγΙΠΙΡΟΤ, ἀεοίγιοῦ Τά ἑοπᾶρ]ηρ' οοι δερόηᾶς σε] ρχθβέπέ 
υραρθ.. Τ]οϊρη {πο Ῥγεροείίίοη ἵπ οοπιροεἰἔἶοη πάει ὄλλυμι Ἶς 

οἴἵοα Ἰπίρπεῖτε, ἵπ οὐμθξ Ἰπείαποςς, ἴ{ αᾶᾶς πούΒῖπς {ο ἵές {ογζθ. Ίπ 

τείδχοπορ {ο 8, Τήᾷἀε]] «αΑ, “ αἶςο, Αἰπιβίγ, {ο }αἩ) ἐπίο γωπ, ἰὁ 

δε ωπάοπε” Βοαχ]εῖ, απᾶ Ὑοκαί,, « π] Ὦς ἀθείτογεα ;”. Ἰοσίοᾶ, 

“που]ᾶ Ῥο εροϊ]θά ;”. Οππερ., «« Ὦρ Σεπᾶςτοᾶ πεοίοςς:” 

τον ἱωπαράιαεαὶγ ς εὐθέως. Ἑθπάρτοᾶ πΗἰβοσήι]γ 1π ὑής Τά- 
νίίου, ο οβδπ ἵπ Ἡ, Υ. 86ο Μα. 8:91 14:51. Μας 1:81. 
Τά ὅ «15. “ Βζασλνάψ ” 16 ουβο]είς, 

ἑ ἁΒιο βικέ θα Ὀδα{ὰ αἴίοτ ἐἶο ποοοπᾶ αγ οὗ ἐλε ῥαφεουε ;”. ἐν 
δαββάτῳ δευτεροπρώτῳ. Βοππ[οῖί, Ὠ]αῖε,, ζαπᾶ., Ν.---ὙΓεξίογ 
απᾶ Δπρις, “πο βτσέ εαὈθαίῖι αἴτος Πο 5ροοΏά ἆαγ οἳ ἀπ]εαγοπεᾶ 
Ῥτθαά :” Βο]ιοῦῦ, “ραρραίο Ῥείπιο Ῥοξὺ ἀῑσπί εοοπηάαπι γοσήέ ραεελα- 
9” 6 Ὑγείίο, "απ εἶπετι θισίοι ΦαὈὈαίι παο]ι ἀοπᾶ πτνθἰέοι 
Έωρο ἆθε Ῥαεδα]μα” Ἐοῦ. (1μ65., ὧι υεγόο) : ἅ Ῥτοραβγ, ἐλε δευοπά- 
ᾖηνὲ φαδῥαιἡ, α8 Ρε. η. ἴος ἐμθ Ετεῦ εαὈθαί α[ίοτ ιο πουοπᾶ ἄαγ 
ο πΏ]εασόπθᾶ Ότεαά οοππεοθοά πει ἐἱ6 Ῥαξκονεν” Ἡ]οσπιβε]ᾶ 
τοὔπάτ]τα Ὠιαί ἔμο οπ]γ Ῥ]ααβὶρ]ο Ιπίθυρτοἰαάίοη οἳ «Ελίς οΌεουχο οχ- 
Ῥεοκσίον,”” π]ιίοἷι Ίνας ἂπΥ φοπαμ]απου οΕ ἐχαῇῇ, ἵς ἐἶιαί οἱ Ἠ]ιοορ]σ]ασξ 
Απά Ἐπίμγηήις απηοης 11ο αποϊθηίς, οπά Βοα]ίπον, Τάρ]λίίοοί, 
Οµσάυνοῦ, ἸΠά(ογ, ΒαἩ]δισαδν, Ἐαἰπο, 6ἐό., οἳ ἴλο Πιοᾶθνπς, 
παιπθ]ψ, Ελαί, Πιό ἑόμςο 18 ἐ16 ᾖγδί θδΡα δι ϱ/)εΥ Ε]ιο Αροοπάἀ εἶαγ ϱἳ 
]εάνοιέὰ ὄγεαά; Πάπὶδ]ψ, Ειὰί οα “Πο Ες «ὐαυε-ελρα πτηβ 
οὐπιπιαήᾶθά {6 Ῥο οδετθᾶ τῷ, αὐά ποιά πλῆδί, αὐᾶ πο 6 ᾖγοί 
ἀπ Οξ (νο ρακδότας; ἔῑο Απ ἀαγά Ίπουο {6 Ἡ6 τοκϊέόποἁ {ὁ 116 
Ῥόπίδοσαί, Ἠθησε, 1 ἵς πο ποπᾶρτ ἐἨαέ αἲ] ἐἱιο ἑασθάβης {οἳὰ (16 
Ῥασβούετ {6 ιο Ῥοπίθοοςὺ αἸοπ]ά Ἡατο ἠαίέοι Ἰμοίς ἀρῥόιδεοη, 
ἀπὸ τῆς δεὐτέρος τοῦ πάσχατο Καϊπωι: «Θα ΡΏςέο Ῥηπηο 
Ροβέ θοαπάαπῃ ἀἶθπι Ῥαβο]αῖος, Ίο οπῖπι Ἠα]ας γοσῖς ἱπίδυργδία[ο, 
απ Βοα]ἱροξαᾶα αιοίοσστα Ἠαλοί, απθπι ρ]αβἴπαί Ἰπίθερερί6ς ϱθο!{ 

εἰπῆέ, το(ᾳής ἠπιουρεδίαἑἰοπίμαῦ ὁπιπίπὀ ῥέ[οταπάα γἱάδέας, οἶἷπι 

ολατάσίθέ οἳ α εοἰηπϊοπίαγη, ναι ἐλάς οσβἐθεεῖοι {5 ἀπορεειρᾶ ἂᾳ 
αρ {ό, “ ον α βαὈὈα δι Λαπιεά ἐῑῑο βθοοπᾶ-Εχεί.” Τη {Πίδ κο, 

1Φ {οΠσπίῆρ πιδζρίπαι τοαᾶῖπρ ποπ]ᾶ Ῥ6 ἀρρτορΏαίέ, "Ῥήομαδίψ, 
6 ᾖταῦ ἑαῦρα( αξίες {ο εροὐπᾶ ἀάγ οἳ ιο ῥδευνετ.” 

ὃ «{λτοσ]ι {1ο βε]ᾶς οἳ ρταῖη;”. διὰ τῶν σπορίµων. ἸΚοπά.--- 

Νοχίος, « ἃ Πο]ᾶ οἳ στα”. Τῆς {ομοπήής ποίό Ὦγ [πε Ἐενίεεν, 

ὁπ Ώιο Ῥάτα]]ε], ΜΙαν]ς 2: 21, πῖ οσρ]αϊή Ελα ᾳζοαπᾶ οἳ Εῑίξ τεῆ- 

ἀειίηα. «Της Ἰέοτα] βοπςό οἳ Εῆς αὔϊροίνα ἵ6 «εόνπ, Ἠεβό6 
βοπιθτηςς /8{ {ος εοὔίης;”. γή σπορέµα, ' 5θοᾷ-]άπᾶ» Ἰκο {116 
Τα : βαἴα,) 16 18 αἷεό τιςοᾷ {07 119 σγορ ϱτοπΊηρ ἵα 189 Εε]ά5, 

αοσεἰοο. Ἡνοῖδολ., «αρτὶ οοπα(ξὲ, σεσεἰες᾽ Ἠετε ἵδ τζοτά {ό ἐό 
610Ρ8, ἐπο οταῖη βἰαηάΐης ἵπ {πο Πε]ᾶς. Απ 16 ἵ6 ουτίουα]σ σεπέγῖο, 
16 18 ῬτορεΕ]/ τεπᾶδιθᾶ ὉΥ / ταϊή, οἳ «θ]ᾶς οἳ σταίη.". «ταῖπ) 
Ὀοΐπς {1θ Ὠάπιο οἱ {1ο οᾶἰρ]ο Ῥοξίοις ὁξ δεγἰᾶῖη Ῥ]αίδ, π]λίο 

οοπεζθα{θ 1ο οἩ]οῦ {οοᾷ οἳ πιᾶπ απά Ῥδ86ύ, αξ π]ιθᾶΐ, {γ6, Ῥατ]αγ, 

πιαῖζᾳ, οπᾶ οί. Όδέ ἸΓουσίαος οἡ « Ογαἰπό Ἡ 

ὁ α{λθὶτ Ἠαπᾶς ;” ταῖς χερσί. 16 ατίϊο]ο Ἰά Ἠετό ἀφεᾶ ἵή {ιο 
βόπαο οὐ 16 ροβεθβεῖνο Ῥχοποπα. ΟτόΕ0Υ, αήαΐα., 4825 «πι 
βαὐείαπίῖτες πἨίο] αχθ τεπάετεά ἀθβηϊάνα Ὦσ ένο οὀπηθοξοή, 

αγο]θ Ἶας ο[ίοι ἔλο {οτος οἳ 3 ροδεροσίυς  Ἠθιθὸ, ἱή εἰιοἩ οαἑό8, 
16 16 ποῦ πθοβββαῦΥ {ο πιασίς {1ο Ῥοβεθεείνο, ἵπ ἱτάπε]α(]ο, ά ἆ 
ἑαρρίιπεπὶ. άλπος, Οχαπι., ᾷ 244. 4, 

4 «ϱΏ 111θ βαρΏανἳ ἐν τοῖς σάββασε; Ἀο (Β. Ὑ.) ἵω δό 
ρασα]]ο], ΝΓατϊς-2 : 34. Τη 11ο ρβτα]]ε], λαιξ, 12: 2, ιο ἰεσί 18 

ἓν σαββάτῳ (Β. Ὑ., “προν {πρ ϱαὈθαινσᾶον}  Ώαγδ” ἵπ λα 
Ρ]αος, ἶ6 εαροιβποᾶς, τα ία Ἠονίείου, “ ἆασ” ἵψ αςοά, ἵπ οοππθο 

ση πηέὰ « εαραΜΗ” οπ]γ πθτο ἡμέρα οσουτς ἵη {19 ἐοχί. Τ19 
Ρ]πτα] ἔοτπι τὰ σάββατα Ί6 πιοδῦ ρεπετα]]ν επιρ]ογεᾶ 98 α βἴωρι]- 
Ία. Ῥοῦ. (Πχ) ἘιϊπαΙ, οἨ Μαέ 15 : 1, εαγα: “τω Ῥ]ατα]ῖ 



62 ΤΗΕ ἄΟΡΒΡΕΙ ΑΟΟΟΒΡΙΝά το ΤΌΚΕ.--ΟΗΑΡ. ΥΙ. 

ΕΙΝΟ ζΑΜΕΡ) ΤΕΕΡΙΟΝ. 

Ρα], Έαγο γο ποί τθαᾶ 5ο Τηο]ι 
48 1119, π]ιαῦ Γανῖά ἅῑᾶ γιο Πΐτι- 

Β6ΙΕ να5 οὗ. Ἱπηροτθᾶ, αηᾶ "Πιο 

π]ηο] ποτο πι Πΐπη 
4 Ἡον Ἰ6 ποτπί ἡπίο {ιο ποαξο 

οἳ ἀοᾶ, απᾶ ἀῑᾶ ἰαίο απᾶ θαί {11ο 
51ιοι-Ὀγθαᾶ, απᾶ ϱ8Υ9 αἶςο {ο ἐμεπι 
{ναί ποιο πι Ἠϊπι, πΏῖοα 1έ 5 

πού απ] {ο εαί Όαΐ του πρ Ρτ]θείς 
8Ίοπο 

ὅ Απά το εαῖᾶ απίο (παπι, Τδαί 
ἴιο Θοπ οἱ πιαῃ 15 Ποτά 45ο οἱ {πο 
βαρρα(μ. 

6 Απᾶ 1ΐδ οαπιθ Το ρ855 αἶ5ο ΟἨ 
Ἀπούιος φαρρα{Ἡ, ἐιαῦ ἃο οη{ετθᾶ 
Ἱπίο {1ρ αγπασορΏ"θ, απᾶ ἰαυσ]ῦ : 
απᾶ ᾖποτο Ία8 ἃ ππαπ π]οςθ τὶσ]ιῦ 
παπᾶ ας πλ {εγεᾶ : 

αΏξΕκ ΤΗΣ, 

αὐτοὺς εἶπεν ὁ ᾿]ησοῦς, Οὐδὲ 
τοῦτο ἀνέγνωτε, Ὁ ἐποίησε «α- 
βὶδ, ὁπότε ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ 
οἱ μετ αὐτοῦ ὄντεο; 5 ὧς εἰσῆλ- 
θεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ». καὶ 
τοὺς ἄρτους τῆς. προθέσεως. ἔλα- 
βε, καὶ ἔφαγε, καὶ ἔδωκε καὶ 
τοῖς μετ αὐτοῦ, οὓς οὐκ ἔξεστι 
φαγεῖν εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖο; 
ὃ Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, "Ὅτι κύριός 
ἐστιν ὃ- υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ 
τοῦ σαββάτου. 

5 γένετο δὲ καὶ ἐν ἑτέρῳ' 
σαββάτῳ εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰς 
τὴν. συναγωγὴν καὶ διδάσκειν' 
καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος, καὶ ἡ χεὶρ 

ΞΕΥΙΒΕΡ ΥΕΒΡΒΙΟΝ. 

παπι, φαἷᾶ, «Ἠατο το ποῦ Γ6αα 

θΥ6π ἐλαί, πλίομ. Ώατῖιά ἀἱᾷ, 
πλθι Ἡο (παςβ- Ἠππριγ, : αμᾶ: 
51οςθ γιο" πετο πε Ἠπι: 
πο 1θ πγεπί ϊπῖο 116 Άοας οἱ 
αοᾶ, απᾶ "{οοῖς απᾶ  Ιαΐο ἐ1ο 

νου’ Ότελᾶ, απᾶ ϱατο 8ἶ5ο Σΐο 
ἴλοξδο πι Ἠ]πι, π]ήσοἵι 15 18 πού 

Ἱαπέα] 1/0; απ {ο εαί οχοορύ 
ο Ῥτίοδί -οπΙγὸ ᾿Απᾶ Ἡθ 
ϱαἱᾶ {ο {1οπι, "ΤΠ9 Θοπ οἱ πιβη 
15 Ποτᾶ αἶδο οἳ ιο εαρραίἡ. 
Απᾶ 16 0916 {ο Ῥ858. 8ἶ5ο απ 
αποίλοιυ φαρθα(ι, Όιαί ο οπίετ- 

ο ἀπίο 116 βγπβροριθ απᾶ 
ἰαισΏέ: απᾶ «ἴλοτο πο ὁ πιαη 
Ώιογο πἩοςθ αἰσηῦ Ἠαπᾶ πας. 

τοῖς σάββασι πυ]]α νὶς απθτεπᾶα οϱί, 5εᾶ Ῥρ]ατα]ίς νίπι αεί εἶη- 

αα]ατίς, πἳ αρ. «ο56ρῇ., «ΑΠπίῑᾳ., Η1 : 10, 1. κατὰ δὲ ἑβδόμεν ἡμά- 
ραν, ἥτις σάββατα καλεῖται. Ἠδαπι ἱπίθτρχείθς Α]εχαπάν]ηϊ ρχο 
Ὠ3) ππηο σάββατο», πὸ Ἐκοᾶ. 11 : 14 πππο σάββατα, πὸ Φετεπα. 

11 : 31, 34, Ῥοποιο εο]εαί”. ΤἨθ αρονο τοπάεήίηρ {6 πἀορίθᾶ Ὦγ 
Ἴεβιευ (“ οα {πο εαΏραίἓ-ᾶασ 3}, ἨΓαἰκοβεῖᾶ, ἨΜοτίοα, Οαταρβε], 

Ρίο: Κεπᾶ, «Απρ Μ. Ἠευ, Ν. Τεεί, πβ ών οἱ. 81, 
Ἰλοῤο. ο ὙΓούΐς, “απι ΒαρραίἩ ;” 9. Ετ., Ἡ ϱῃ ἩΠ εουραῦ :” 

1ῦο:. »"ἷη οἱ ἀἷα ἆο τεροςο.. ες Ῥτείδο]. 

5 Ἠαγε το ποῖ τειᾶ εὖε ἠΠίᾳ, π]ἰοῖι;” Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνω- 
πε, δ. (ταγ (αοῖθ οη Απσας). ο ἸΓαιί, “ Ἠαδί ἴην πῖομέ οἵη- 
χηα] ἀἶθσα ροϊοςος, ΊαῬ ”----τ 106ι., “ ΝΙ αππ αρπε]]ο Ἰαρεία 1οἱᾶο 

απθ ίσο Ώανίᾶ ---, Ἠοῦ. (Πεχ., οὐδέ), “ποὺ ενοπ.”. Τ48 Ἂθη- 
16π0θ τια7 Ὦ6 πποτθ οοποϊδεᾗ! τοπᾶετεᾶ, “Ἡανο 6 πού τοαᾶ οτεπ 

ν]ιαῦ Ώατνίᾶ,” θείο, Ὕποεῖου, “Ἐαγο το ποῖ τονᾶ εγεν΄ ἀίᾳ, π]αί,” 

εἷο, 

{ «τος Ἠπηρυγ” ἐπείνασεν. Ὦπαιρθ, Μ., Καπᾶ, 8ο πιοβί 

οἳ ῑς Ἰαΐος Ῥπο]ῖο]ι ἱταπε]αίοις, «σας απ Ἡπησετεᾶ»” ἱπὶτοᾶιοθᾶ 
Ὦσ Τγπᾶα]ς, πας Ίοπς Ῥδευ οΏο]είθ. 

5 «{οεο πἹο πετθ;”. οἱ ὄντε. ἜἘτεβρηὺ πξασθ ἁθπιαπᾶς 

«{λρςρ π]ιο”. ταίλες δη “1π1εγ τελ]ο, « νογ ἔλαί” ος, “ιο 
σλο-" ΄ Τη {πο ρατα]εἰ, Ἁζασ]ς 2 : 25, 119 ἐοχέ Πας αἴπιρ]γ οἳ (π]θν- 

οαξ ὄντες), Ἀθασο, {α ιο Ῥασ]είου, 19 πας τοπάστθᾶ “ 9λορο ” (π]ε 

Ἠΐπι, οἱο)). Επί, ας ἵπ {μρ Ῥαδεασο Ἠετο, 1ο Ῥατ[ιοῖρ]ο {5 ετρτεςρεά, 
119. αΏονο τοπᾶοτίηρ ἶ6 αἀορίθᾶ α5 οχαοῦ. Ώευεταί Ἰαΐες Ίταιβ- 

Ἰαΐοτε οτετ]οοῖς ὄντες, Ἀπᾶ τοηᾶςι ᾖἶχας, « Ἴλοβο πίδι Ἠϊπι 8ο 
Καπᾶ,, Νοσίομ, Μ. "Τ]ιο ρατηοὶρίο ἵς τοπάετοᾶ α5 α Ππϊίο νετ 

Ὦν Ῥεηπ,' Βοασ]εῦῦ, Θματρο, Απο, ΤΗο]γαϊ]. ο Ὑγείίο, “ ἄϊρ 

οἱ πα ατοα”. 8. Βτι “ουχ οπἱ ὀναίοπο;” 1ρεν. “ 105 αᾳαςθ 
60ᾳ ό] εδίαΏαη, 

ἃ «{οοις;”. ἔλαβε Ἴλαι ἵ6 πο επιρλαξία ππ]ίοἩ ἄεπιαπᾶς {ιο 
αασίήαςτ “ αἱ. ”.8ο ΕΚεπά., Βοβη]θί, ὙΓαείσ, Β]ατρο, ὙΓακο, 
Ῥεππ, Μοτίου, ΤΠ6Ἰ ο], 1. 

ώ 

{ «ρίρ» Α5 τς άᾷ” 18 τε]εοεᾶ 1τοπι 11ο Ῥτοοθάίηρ νοτΏ, Οῖς 
Ἰπιρογίθοῦ 16 3 τααίέθχ οἳ οοπ5θ. 8686 Ἰαβύ ποίθ, 

} «ϱμογ-Όχεαᾶ;”. Ὑγοξίογ, Μοτίοι. 'ΤΗ46. ογίιορταραγ Ἡθιτποη- 

ἴπεἙ ηλ {ο ρτοπαποϊα[ῖοπ, απᾶ οοτγθβροπάς πι. ιο τετ ἔγοπα 

πὴ]οἈ “ϱἈοἨ ” 18 ἀετῖνεᾶ, Θ66 Ἰερείας (Ὀϊοί.), “ ΘΠογΥ-ρτεκά.” 

κ «ἱο ιο πε: Επι; τοῖς με αὐτοῦ. Ἱα ἴπο ῬαταΙαι, 
Ματις 2: 26, ιο Ῥαχίοῖριο οοσυτθ {ππς, τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσε. 
ΈσποῬ, ἵπ τενἰαίης αῦ Ῥοοῖς, πο βεαίθποθ πα8 τοπᾶριθά, “ {ο 

Έιοςο πο Ἴετο πι Ἠϊπιο” Τη 8 ρᾶςδαρς, 8 1πο Ῥον[ιοῖρ]ο ἵ9 

ποῦ ακρχεςρᾶ, {πο αἰπηρ]ο {οστα, “ἴο ὕλοβο ἨγἩ Ἠΐπα ἶς αᾶορίςᾶ, 

Θ9ο τν. ὃ, ποίο. ο Ἐεπᾶ., Μ. ΨΜοπί. “ λἨἷθ οππι {ρεου” 

1“ ο σπη’ Ῥθυμ, “ Άν απ οἩθ. .” Άηρις, βουα]είέ, Μ. 

Ὅπ]οβε πο ϱαηρο πο οτάο οἳ Ίο 5θοηίθπσε, ἠή5, οἳ ο ἴπαῖ]ης 

Εαρρθπιεπὲ 19 ἀπιαπᾶθᾶ {ος ἔλιο βαζο οἱ Ῥετβρίουΐέψ. ο Ὑγεκῖον 

απᾶ Ῥοεοῦψ, ἵα ἔῑλο Ῥατα]ε], ῬΓατῖς 2: 26, π]ιετο {1ο ἰοχύ 15 1]ιθ 
6.119. Τὲ Ἠπβ Όθει βραορίοά ἵπ {ο ποίθ οα Ματς 2: 26, ἐπαί 

ΐ5 οπαηρο Ίπ {πο οτάες ποπ]ά τεπᾶςς {πο 5αρρ]επιεηύ πΠΠΘΟΕΞΒΑΣΥ; 

γδ., “' πησῖ ποπθ πθχθ αἰοπθᾶ {ο θαῦ εχεερί ἴ1θ ρι]ερίς”. Τε 
Ἰπίτοβαοίίοι οἳ 1ο φωρρίεπιεπὶ 1Βε ἀθοτιθά ῬτοίοταὈ]ο {ο ἃ πθη 

απταηροπιθπύ Οἱ ἔ1ο ποτᾶς. 19 Ἡαταμποςς οἳ {19 Ρχαξθοῖοβγ {ν΄ 
ιν Ἑ. Ῥ. τοααίτες απ απιεπάπιοπέ Ἀρτο. Οοπρατο 5. Ἑτ., ὅ ᾷπο- 

ααἩ πο ροῖέ Ῥθυταίς, απλα πευῖς βαοτίΠοαίθιτά ἄἴθῃ παπα ;” 

1ψε., “ ᾳπθ 65 Ποῖξο οοππος βἶπο 6 βοἶος 108 βαοθτᾶοί θε,” 

α «ΟΠ]Υ:” μόνου. 368 οἳ. ὃ 121, ποίθ. Τ]οτα, Ῥοπῃ, Απραβ, 
Ἰπαεῖοσ, Τγπᾶα]θ, ἄεπενα, Οταππιετ, Που {, Ἠλοῖπια, ο Ὑγειίς, 

βοπᾶρτη πας ἄεη Ῥτϊοείουη :” Βε]ρ., “' ἄαπ αἴ]εεῦ ἆθη Ῥτϊθβίουαπω” 

3 Ὅτε, Ῥθΐοτο οὐρεός, 18 8 Ίας1θ δἱσπ Ἰπᾶ]ορπς ἐμοῦ εμο πογᾶς 
οἳ αποίἶος ατο τοοῖέθᾶ. 16 9Π5πθγς {11 ράγρο5θ οἳ οἳς ᾳποϊαβίοα 
πηβτ]κ, Ό6ρ Ἐοῦ. (1θχ., ἐπ οεγδο). πο ποτᾶ ἵ6 Ῥτορε!γ 16 

υηλχαηεἰαἑεᾶ Ὁγ Βοατ]εξέ, ΤγεείοΥ, βματρο, Ἡαἷκοί», Ῥεπυ, Νοτίου, 
Οαπιρ., ζοπᾶ., Απσας, Μ., Ὀο Ὑγουίο, Βεΐρ., 5. Ἐτ., 1ψ65., Ὅαυ., 

Ῥ]οᾶαά, 

9 4 {το Ὑγ8 α ΤΠ εμρτο τ” ἦ, ἦν Βο {1θ ἐκεῖ ἄνθρωπος. 



ΤΗΕ. «υβΡΕΗ ΑΟΟΟΒΡΊΙΝα Το ΤΌΟὉΚΕ.--ΟΠΑΡ. Ι.. δῦ 

ΚΙΝα ΑΜΕΕ) ΤΕΡΗΡΙΟΝ. 

Τ Απᾶ {ο βογῖρος απᾶ Ῥματίεοορ 
υαίσ]λοά Ἰάπι, π]οί]ος Ίνα που]ά 

μα] οἩ 619 αὈρα/]ι-ζαγ ; ναί ου 
πσΏ Άπά απ αοοιδαον αραἰηδί 
μπα. 

8 Ῥωέ ο πουν ἠλοὶν Ελουρ]νές, 
απᾶ δαϊᾶ {ο {16 πιαὮ υλῖσ] Ἰαᾶ |, 

ἔιο φ]Πετθᾶ Παπᾶ, Ἠϊδο πρ, ορά |» 
βίωπᾶ {οτέμ Ίπ {1ο πιὶᾶςέ,. Απά ο 
3Γ056; απιᾶ εἰοοᾶ {οτί1, 

9 Τῃαν βαῖᾶ ὅθβας απ{ο {λοπῃ, Τ 

τὴ] αξῖς τοι οπθ ἐίπρ; 15 1έ ]απγ- 
{1 οἩ {1ο εαοΌα{]ι-ἄασς {ο ἄο σοοᾶ, 
ος {ο ἆο ονΙ] 2 {ο βατο 16, ο) ἴο 

ἀθβίτογ έβ 
10 Απά ἸΙοοίάπο τουπᾶ αροαί 

προη ἔπσπι α]], Ἡςθ εαἷᾶ ππίο ἴμοθ 
τηλ, ΦἰτδίοἩ {οτί {Υ Ἱαπᾶ.. Απά 
Ἡο αἱᾶ 5ο: απᾶ 5 Ἱαπᾶ  παξ 
τοβἰογοᾷ π]οίθ αξ {1 οίμου. 

αΠΡΕΚ ΤΕΧΙ. 

αὐτοῦ ἡ δεξιὰ ἦν. ξηρά. -Ἱ παρε- 
τήρουν δὲ αὐτὸν οἱ γραμματεῖς 
καὶ οἱ Φαρισαῖοι,. εἰ ἐν τῷ -σαβ- 
βάτῳ θεραπεύσει. ἵνα εὕρωσι 

κατηγορίαν αὐτοῦ. ὃ αὐτὸς δὲ 
ῆδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν, 
καὶ εἶπε. τῷ ἀνθρώπῳ τῷ ξηρὰν 
ἔχοντι τὴν χείρα, "Ἄγειραι, καὶ 
στῆθι εἰ τὸ μέσον. “Ο δὲ ἆνα- 
στὰς ἔστη. ᾗ Εῑπεν οὖν ὁ ̓ Τη- 
σοῦς πρὸς αὐτοὺς, "Ἐπερωτήσω 
ὑμᾶς, τί ἔξεστι τοῖς σάββασι», 

ἀγαθοποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι; 

ψυχὴν σώσαιῆ ἀπολέσαι; 10 Καὶ 
περιβλεψάµενος πάντας αὐτοὺς, 
εἶπε τῷ ἀνθρώπῳ, ᾿ ̓ Εκτεινον τὴν 

χεῖρά σου. ΄Ο δὲ ἐποίησεν οὕτω. 
καὶ ἀποκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ 

ΕΕΥΙΦΕΡ ΥΣΡΗΡΙΟΝ. 

πέ]ογθ6,, Απᾶ άῑα 5οτίρε5 απᾶ 

Ῥματίροςς παίο]οά ]ήπι {ο δες 

πλεί]ος Ἡς πγου]ά Ἠθα] οἩ ἴἶιθ 

δαρραί; Οιλέ Όλου πὶρ]λί Ππά 

αΏ αοοιβαίίοη ασαἰποῦ Ἠΐπι, Ῥυ0 

Νθ Ἰπαπ {ἐΠπαῖτ ἐιοαρ]ῦς, απᾶ 

βαἱᾷ {ο {πο πι8η πΊο Παᾶ (πα 

πθιεγοά Παπά, Ἠϊδο πρ απά 

"εἰαπᾶᾷ Ία ἐπο πρ, Απᾶ Το 

τοςθ απᾶ «οἷουά. Τ16υ οθβα8 

ραῖά {ο ἴἶαπι, 1 π]] αξίς τοα 

αοπιθήπος {5 Τε Ἰαπίυ] "οα 
ἔμθ βαὈραίμ {ο ἆο ᾳοοᾶ, ος {ο 
ἄο οτΙ] { {ο 8ατνο 1/6, ος {ο ἄθ- 

ΒίχοΥ 44 Απᾶ ]οοξῖηρ "τοαπά 

οἳ. {ῃθπι α]], 1ο εαἰᾶ τίο Επι, 

σβοίόιμ οιί {πγ Ἰαπᾶ. Απά 
Ἠθ ἄῑᾷ βο: απᾶ Πΐ Ἠαπᾶ παδ 

816 ρανα[εὶ (Ε. Ῥ.) Μας δτ1. Τίς αχαηρεπιπὲ ἵ6 πιοβέ 
9σιθθαβ]θ {0 ος δι ἰοφμεπά, Ἱπ ΕΠ απά  Εἰπη]ας οοἩ- 

εἰτασίίους, {1ς Βτδί “ πετο ”΄ 18 πηετθ] 8η οιρλομίε Ῥατιοίθ, ο 
Ὁμαυρθ, 

5 Α Ῥετῖοά 15 ρ]αοεᾶ ανα; “ π]λογεᾶ,” ἵπ οοπουπαἰϐψ νη1ι ἴῑιο 

ἴεχί (ξηρά.) Τις 16 {16 ραπούααέῖοα οἳ Βοατ]οίζ, Ὑεεῖου, ΤΝ αἰκοῖ., 

Βμαρε, Νοσίοη,. Ολπηρ., ]οχ., Ῥαὶρ., Ὀο γεια, 1δεγ., Όαυ., 

Ὠ]οᾶααϊ, Τγπᾶα]θ, ΟΓαππποτ, ἄοποτα, Ἑ. Υ. οἳ 1611, Οσ{οτᾶ Β]δῖο, 

Ἐά4. 1802 απᾶ 18562, Οσίοτᾶ Ν. Τεεί, οἱ 1850. 

πα {οφεο Τγηᾶκ]ο, Μ., Τ]μοι., Οαπηρ., Ὠἱοϊς, . Ἐτ., “ρου 

νο”. μας. “ρατα 06. ΤΗἱ6 βαρρ]θπιεηξ 18 ΠθΟΘΒΣΩΙΥ ἴο αγοῖᾶ 

α νἰο]αίίοη οἳ ους ἰάΐοπι,. Οπίος ατθ ἁῑνίάρα αξ ἔο ἴμο ϱεΠ1θ- 

Ώρες Οἵ αὐτὸν. ΄ 16 ξοαπᾶ Ίπ Β, ἐἶνο δατ]ίοού Μ5. οχίαηΐ, απᾶ 1 ἵπ 

Όνο Θγῖαο, 1 αοπ]ᾶ Ἡοβιαίο {ο ομποο] 15, 

. 4 Ἐοσί]ι” αἴίον “ βἰαπᾶ,” 18 ποὺ Ααἰμοτὶσθᾶ ὃν 1ο {επί 1ὲ 

πας ἴακθη ἴτοπι Ῥοζα, πιο τομᾶετεά στῇθε Ὦγ “αἄςίαῦ πιει Τὲ 
βοπ]ᾶ Ἠανο Ῥθου ταρχεβρηῖοά εἰπιρί ὮΥ “δία” ας Ίπ {16 γαρ, 

Δπά Έγαα. « Ἐοτ” Ίας Ῥθου οπα θά Ὦγ ΤΠοπιδοη, Βοαχ]αίζ, 

ἨαΚεί, Όμαιρε, Νοτέσπ, Ορπιρ., Ὀἱοῖς., Πιο ἱνα]], Μ. 

ε Ἐον ἐς οπηἱεσίοη οἱ “« ἠοσί1,” 566 ]5έ ποίθ. 

.. «φοπιθλίης τό. Τ]θ Ῥαποίαδίίοα «ο ιο ἀϊβοτοπέ Ἐϊ- 
ὤρπς οἳ {ο Οτέοις {οτί νατῖος Ἠθγα. Ῥαρείος, Έαδηιας, Φο]οἱ”, 

ΤΑΑΟΠπΟΥΠ, αηᾶ Τχοβορο Ῥ]θος 8 οοππς πίον ἡμᾶς, πλ ]ο Οτίος- 

Ὁποί, Ἐπαρρ, Πμοῖς, Ἐήέππαπα Ῥαξ {ἶιο σοἶοι ἵπ ἐἶλο ϱαπι ρ]αςς. 
8 {αχ ας {1θ χοπάετίης 18 σοποστηοᾶ, ἔλθςθ {οῦπα οπ6 οἶμςα, απᾶ πα 

ηιρΗέ τοηᾶσχ, “Τ π] αξῖς γοι, ναί ἵ6 Ἱαπυ[α] οἳ {1θ εαθθαί τ 

Ῥαἱ λογο 18 αποί]λοτ ρυποίααίου Ἰη]]οἷι ρἶασος {1ο σοἷοη οξέος τί, 
ΨΕΙο] ἵ5 ἔλθη χορατᾶςα ας {ἶιο ΙπάρΒαϊέθ Ῥτοποι, ἐλαβ, Ἐπερωτή- 
σω ἡμᾶς τι Ἔξεστι κ.τ.λ. 80 11θ Εάϊίοπς οἳ Βίερβοης, 35 Ῥιῦ- 

Ἠελοᾶ Ὦγ Ὕῆεοα (1881), ΜΠΙ (τα Ῥο]πιῖο), ολο, Εαν, 

Ῥ]οοπαί. ΤΠί5 ραποίπαίοπ ἵ5 Ενα λ]ου πας [οἰἱοπεά Ὦγ νο 

Ἐ. ν. Καπ] ἀείοηᾶς 16 ἐἶνας: “Τα πια]ς οοᾶᾶ. εὖ γειςς, οοἵ- 
αποἰδαχ τέ ουπι ειδη ριθ: ἐπεσωτήσω ὑμιᾶρ' τέ ἔξεστε τοῖς 

σάββασιν κ. στ. ᾗ, ΙπειτοσαΏο Υοῦ θοᾳυἷά ]οεί ἀῑο εασβαί{ Ώθμθ 5Ἡ 

πια]ο {αοϱυθῇ πό αἆθο τέ αέ Ἰάθπι αποᾶ «σότερο» 5ο νυ]ρατῖβ 
νθιρα, ἀἰθήησαεπᾶί ταίῖο, απα τέ οὔπῃ ἐρωτήσω, θἱ ροβὲ τέ Ῥ]επα 

Ἰπιτρυησίέαν: φισεἰίοπεπι υοδῖ Ῥτοροπαπι ἔοείπε, οἵο., προίό 

Εἰπιρ]]οἰείπια ριίετοπάα υἱάείαχ, οὗ οοπβτπιοίας 6ᾳ Ίοσο Μαἰό. 
231 : 24, πΏἱ αἰπιῆῖ ρτΦ 6ο οις Ἰπίευτοβαίίοπετα οχοτᾶ αν” ῬΒ]ουπι- 

Πο]ά τοτηατῖτα:  Τ]ιθ πεπα] Ῥαπούαδ{ίοη 15 σγεαί]ν Ῥτείογαβ]α, Ὦψ 

πλλοὮ {ο σὲ 16 οοηβγηθᾶ σε νο ργεεράίηρ; απά αι οἨ 

αοοουηῦ οἳ 185 στοαίθτ αἹπρ]ίοίέψ, απᾶ Όβοσ]δο 16 ἶ5 οοπβτπιεᾶ Ὁγ 

 αἰπι]ας εχρτεβείοη αἲ Μαϊ. 21 ς 24, Ἰα]κο 20 : 9... Τις Πέθτο] 
εἱρπὶβοαθίοα οἳ τέ,  βοπιθ(ίπρ ” (Εοῦ., Τ5., πι ο6γδο, 8), ἵ8 πιοδῦ 

αοοπναίο,. 6 Ὑοίίο, “Τοἳ π] εαο] οὔπας {αρεπ.” 

Σ ρη {16 εαθθαίἩ ;”. τοῖς σάββασιν. Ίπ 116 ρατα[αἱ, Μαἴδ. 

19:11, γα Ἑ, Ῥ. τοπᾶεις ΐ5 ἵπ ἐῑμε εἰπσαίαν, “ οἩ {16 τα α(]- 

ἀαγ.;. 6θ ν. 9, ποῖθ, 

» «Ἑουπᾶ αροαί,” 8ο ο[ζθα ιδοᾶ ἵαπ πο Ἑ, Ῥ., 8 ἃ ἰαα- 
1οἱοβγ. . 

καῄρ Επ}. αὐτῷ. Ἴπ9 τοκάίηρ οἳ {πρ Τεχί. Βεορρί., τῷ 

ἀνθρώπῳ, 18 τε]εορᾶ α5 βραχίοαις Ὦγ πΙθεὈ., ἆπαρρ, ΤΙΕΟΝ., 

Τμείἶε, Τπέπι., Βο]οίσ, Ῥ]οοπιξ., Ξο]ιοῦέ, απᾶ Τασία. 1ὲ ἵ 8η 

Ἰωργρο]αίίοη {ἑακαη ἴτοπι Ματίς ὃ : δ. 1 ἵα παπῖης ἴπ οσμῦ 

αποῖαὶ Μ965., ἐμο Ῥεβμίίο οπᾶ Ῥ]]ος., στ. ΜεπιρΏ,, παπά οὐμῖο 

γθγβίοης, Αὐτῷ 18 ο τας τοσάῖης. 

» «Θθίοι οπέ»' Ἔκτεινον. Βοατ]οίέ, ἹΤαἷεί, Ῥεπη, Οαπιρ., 

Μ. Τωᾷᾶε]] (ἐπ υεγδο), {ο εἰτεῖοὶ ου” 



δ4 ΤΠΠ 6Ο5ΡΕΙ, ΑΟΟΟΕΡΙΝΕ τό ΙΟΚΕ. 0ΠΑΡ. Τι. 

ΚΙΝ ΙΑΜΕΡ) ΥΠΕΒΙΟΝ. 

11 Απά ιο πεγο Π]]εά πι 
πιαάηθςς; απά οοπιπιαηθᾷ οπθ ψὰ(Ἡ 
αποίΐᾖος σ]ιαί {που ϊσΠί ἄο ἴο 
1θβ18. | 

13 Απᾶ 16 οα1Π6 {ο ρα8ς Ίη ἔλοβ6 
ἆαγβ, ἴλαῦ Ἡθ παπί οπ6 Ιπίο α 
παουη{θΙη {ο Ῥταγ, απᾶ οοπΏπαθεά 
1] π]σ]ιό ἵπ ρταγετ ἰο ἄοᾶ. 

185 Απά ν]θᾳ 16 πο ἀάσ, Ἡθ 

σα]]οᾶ απ{ο ἠΐπι 15 ἀϊδοίρίθς: απᾶ 
οἳ ἐμθπη Ίο οἨοδο Ίποἱνο, ποσα 

86Ο Ίιθ παπιθᾶ αρος/]6ς ; 
14 ΘΙππιοη (Ψηοπη Ἡθ αἱδο παπηθᾶ 

Ῥοεί6τ) απᾶ Απάτευ ῖς Ὀτοίλαν, 

7απιθς απᾶ ὁἆοἶη, ῬΙΙΗρ απᾶ Βατ- 
{Ποἱοπιθτ;, 

15 Μαίίμει οπᾶ Ἔ]οπιας, ζπ1ος 

1ο οι οἱ Α]ρ]μειςδ, απᾶ Επιοι 
σα]]οᾶ Ζο]οίος, 

16 Απά ὅπᾶας ἐλο ὑγοίμεν οἱ 
14Π168, απά ο σᾶας δοατίοί, πἩῖο] 

8ἱδο πας {ο {γο]ίου. 

17 Ἆπᾶ Ἡ6 οππιο ἄοπαπ πί] 

σππεκ ΤΕΣΤ. 

ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη. 3 αὐτοὶ δὲ 
3 / 2 4 Χ / ἐπλήσθησαν ἀνοίας. καὶ διελα- 
λο ΓΔ λλ ηλ 4. Α ια 

υν πρὸς ἀλλῆλους, τί ἂν ποιή 
σειαν τῷ ᾿]ησοῦ. 

13 ᾿Ἠγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις 
ταύταις, ἐξῆλθεν εἰς τὸ ὄρος 
προσεύξασθαι' καὶ ἦν διανυκτε- 
ρεύων ἐν τῇ προσευχῄῇ, τοῦ Θεοῦ. 
15 καὶ ὅτε ἐγένετὸ ἡμέρα, προσ- 

Ν - 
εφώνησε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ: 

ν ” ΄ μα 5. ’ 
καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ αὐτῶν δώ- 

/ / 

δεκα, οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνό- 2 
14 το’ Α νο 5 µασε, Σίμωνα ὃν καὶ ὠνόμασε 

Πέτρον, καὶ ᾿ Ανδρέαν τὸν ἄδελ- ρον ρ 
ν 9 αγ 9 , 

φον αὐτοῦ, Ιάκωβον καὶ Ἰωάν- 

νην, Φίλιπον καὶ Βαρθολομαί- 
ον. ᾖΗατθαῖὸν καὶ Θωμᾶν», 
᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ Αλφαίου καὶ 
Σίµωναχ τὸν καλούμενον Σηλω- 

Ν 

τὴν, τν ᾿Ιούδαν ᾽Ιακώβου, καὶ 
Το 1 .Τ. ο ὰ τα 

ύδαν ᾿Ισκαριώτην, ὃς καὶ ἐγέ 
/ τ κ. Ν 

νετο προδότης 3 καὶ καταβὰς 

ΠΕΥΙΡΕΡ ΤΕΕΞΙΟΝ. 

χοφἰοτθὰ "εοιπά αἩ ἴπθ οὔιαγ. 
Απά Ώιογ πγοτο Π]]θά σι πιαά- 11 

Ώθδς; απά «οοπευ]έθᾷ "γη οπθ 

Αποΐ]ιο; γγ]ιαῦ «ἴπογ εἹου]ᾶ ἄο 

{ο ερίςδ. Απᾶ ἰὁ σαπιθ {0 ραξᾶ 

1ῃ {1ο5ο ἆαγς, παί Ίο ποπί οί 

Ἰπίο «ῆιο πιουπ{αἶπ {ο ΡΤΑΥ, απᾶ 

οοππαεά αἲἱ πἱσΏί ἵπ Ῥταγου 

ἰο ο. Απᾶ σΊεν 16 πας ἄασ, 

ες οα]]εά {ο ἠὖπι Ίς ἀἱδαίριος ; 

απᾶ 6 1ο,οεο ἵπε]νο ἔτοιι 

ἔποπι, Ὕ]οπι Τς αἱσο παπιθᾶ 

αροξί]ος; Βίπιοη (Ψποπι ῃο αἱδο 

ποπηθᾶ Ῥεΐετ) απά Απάνον 5 

Ῥτοίλας, ἆ9π16ς απά ἆοἱα, ΕΙΗΠΗΡ 

απᾷ Βατίλποίοπισσ, Μα ὐδιειν απά 

Τ]οπ148, απιος ο 5οηπ οἳ Α]- 

Ῥίστς, απᾶ ΟΙπιοη οδ]]οᾷ Σ7ο6- 

1οΐος, ἐξοιάας ἐλο ὀγοίμεν οἳ 

1.πᾳθ8, οπᾶ αιᾶας ΙΕοατῖοί ΣΤ 

α1δο Ῥεζασπιθ ο ἰαϊίου. Απά 1 

15 

16 

5 σουπᾶ ΤΠποπιδοι, Θοαη]εξί, Οαπιρροϊ!, Μ. 

Ἐθχίας Ἠοοερίις, ἵς οαποε]θᾶ Ὃγ (τίεβρασίι, Τμοίίς, Έζπαρρ, 

Ῥυῦ αξ ᾖἶνο βοπίρισα ἵ9 ἀθί[ροίίνα 

εεφουπιά 6 Ἱπεοτίσά απᾶ 

πησρῃοπὰοτῦ, 1 αομπιαηἨ, Θο]ιοίδ, 

1ξ νο «αγ, ““τοβοτοᾶ΄ α5 ιο οὔνετ'---- 

πψιὴς, Ἱπ λε { α«ρ]0ςρ ἐγε]νο {τοτα ἐλλθα) ΕΗἱ5 16 116 παίαγα] ογᾶοἑ, ποςονᾶ- 

ἵης {ο Ἑσ]{εῖι Ιάΐοπι. Ἰμεβίαγ, “ οἴιοξ επεῖνο οἱ οι." 

δα Ζο]οίο;”. Αη]ωτὴν. ΤΠ. Λο 1:18, Ώνο απο]έ Ῥγοσεᾶσς 

Ὠής ποτᾶ, Σίμων ὃ Ζη]ωτὴς. Όµ ἴ]ο πςο οἱ ἰῑχῖς ἴθυπι αξ Ἰμά]ς- 
ἀὐαΠοϊσοά ας καρρἰοιοπίαηγ. 1ΐ9 πδο {9 αι λιοχ]χεᾶ ὮΥ ἴ]ι Ῥοσα]ο), 
Ματ]ς ὃ : 5, ὙΨ]θγθ ὑγιὼς ἶ6 ἔουπᾶ ἵπ ιο ἰοχί, 

.ὁ ρομβυ](θά ;”. διελάλουν. Οππιρ., Κεπᾶ. ἘΕΙπαὶ, « σοη- 

εα]ὐργαπές ”. Βνοίδο]πείᾶετ ({π ἴοεο, διαλαλέω), “ οοπβα[αρααίς! 

148Θτα]]γ, “ἴο ἰαξ ουεγ α ἠήπρ.” Τάδε]. « σοπίες” ἵς οῦδο- 
]εδσρπίω” 

5 αγ! οπ6 οποίβοτ;”. πρὸς ἀλλήλους, ποπιοῦ, Θοατ]εί!, 

Βοῦ. (1χ., ἐπ υεγόο). Βο (8. Υ.) Μαϊ, 24 :10. δοἶνη 18 : 84: 
[5 : 13, 1τ. Αος 19:58. 996 ο, 4 : 36, ποίρ. 

5 αλλου Ἱλου]ά ἆο :" ἂν ποιήσειαν. Ἴλοπι., Φοατ]είί, Ἰπ6β]αΥ, 

9μαγρθ, Οαπιρ. , 

ἆ «νο πιοαπίαῖα τ” σὸ ὄρος. ἨΜ., ποπ, εἙίοΥ, Ὅγαίοί, 

Ώμαγρθ, Ῥουἡ. Βεὶρ., κ ἄθη Ῥετρ;”. ο Ὑγείίε, “ ἄεπ Βοιρ;” 

5. Ἡτοπο]ι,  Ίᾳ πποπίασπο ;”. Τοθείαη, «αἱ πιοπία:”. Ὠἰοᾶα/], “ αἱ 

πιοπίος” Ὅαν, “ Βϊεισεί ΊΤΠε αιῆσ]ο εἰιοι]ά ποὺ Ὦο οπιεἱᾶ, 

Τ16 πποπηἰαϊῖα ἵνας πσαν Όαρουπασα, Ἐπϊπωϊ: “Ῥοβίθαππαπι 

δις ἴη πιοηίο ᾳποᾶπα Οαροσπαιπιο΄ νἱσίπο ποοΐαπι πέθς ρτθους 

Ἰαηβθαεγα{, Ῥοδίπίάϊς Ῥεήπιο πιαης,” εἰο, 

5“ Ίθ ορ] θᾷ {ο ἠόπι πφοσερώνησε. Τπιϊο Ῥτοροθίᾷοη “ο” 

18 τερτεβεπίθᾷ {π {πο ἠεχί ὉΥ σοὸς, ἵπ οοπιροβἰέΊοα γηθι ἔμθ νους. 

Ὥεπορ 14 {9 ποῖ α βαρρ]απιθηί, απᾶ 18 πο {ο 6 ἠαζοίσει. Όοπῃ- 
Ῥατο Ματίς 8 : 18, ἵπ Ἐεν. οἳ Ματίς ποβροὶ, ποίθ, 

θνο οἱἳ λαο ᾖιοί ναί Ιπαοῦ Ίαβ 0ης οὗ {1θ βεοῦ οἳ Ζθα]οίβ 

ποἰθᾶ Ὦν ο οβερίας τω Πὶ Ἠ]ρίοιυ οἱ ειο σενῖςα Ίαν, ζαϊπαὶ 

ου Μαὐ. 10 14 6αγθ: “ Οππη Ίπιο, 6: 15, Α.οὖ. 1 : 19, Ἠἱο Θήτηου 

ποπαϊπείατ ὁ Ζηλωτῆς ἵα Ῥτοπιρία οξύ ποπιρη Κανανέτης 1θεροπἆετο 
Ἠοεῦ. κξᾖ---αύ αροορίεεο ΘίπποΏθπι Ίου οορηοπιεηίαπι ἃ Ῥεϊδίπο 
ν]γεηᾶϊ Ἄθηστε, πὀ αἆεο Σίμων ὁ Κανανίτης αχρ]ἰοαν ἀεροαί : 

Βίππον αἱ {αῖξ απίοα πο]οίαταπι εοοϊοἰα[ῖ αἀθοηρίας, αἱ Ἀ[αἰκωσας 

ὃ τελώνηΒ, αἱ Γαἱ6 απίθα Ῥουδίοταπα εοοϊείαΏί αἀθοΏρίας. Ζηλω- 

ταὶ απίοιι απ ϊφπϊίας ἀῑσουαπίας, απἱ αοπὶ τοἩσίοηίς οὐ ραἰσιό 
ἀθίοηάσπᾶα εἐαᾶΐο βασταδαπί, αἱ Ῥ]ηο]ιας ἈυπηῬ. 25 :9, 1 Μασσλῥ. 

2:54, οὗ Ομτῖς[ῖ οὐ προδίο]ογαπῃ οίαίς, Πα ποπαϊμαδαδαπίας Ἠοπι- 
πο5 Ρείνα{ ἰπίθυ ὁαάρθος, εοοϊεἰάέο αααᾶαπι οοπ]αποᾶ ααὶ οπιπία 

αἰτοσῖοτα [αοΐα, ποπαπαἰίπα θα, απ θβ ἑσπιρ]ί, παπα] πῖς, δα. σοηι8 

βαποβίέας νἱο]ατί οτοάρραίας, πυ]]α [ογθηείς {πάΙεΙ χαΐΐοπα Τ]ίωο 
Ριπ]ευοπῖ, σε]ο, πὲ ἠποἰβυαηί, ἄῑνΙπο οοττθρΊἁ 01Ο ποπηίπο ϱἲὉ 11 

θΜῖαπα ὑαγρὶςαίπια {βοϊασνα Ῥαΐταίὰ ευπέ, ν. Ζο56β., Β., 146. ντ., Υ. ὅ- 

Α5 αἩη ο[οτηᾶ{ῖνο τοµάῖηο, “ νο Ζεα]οί»’ ΄Φο Ἰουίου, Βωαπ]οῖί, 

ἔξ Καὶ {-- απἂ) ποῦ 1η {1ιο ἴδχέ. 
Ἀ ἁ Ίο αθο Ὀθσρπιθ α. ἰταϊίος;”. δε καὶ ἐγένετο προδότης. 

Ἰγοεῖο, Θομτ]αῦέ (’ π]ιο Ῥεομπαθ α ἐγαλίο ”), Ἐαμάν]αῖς, Μ., Τ11οἳ 

πο]. Ἀθ]σίο, “ἀῑρ οοἷ ἆε γειταᾶοι ῥονοχάεα 181”. 8. Ε)., 

«Ἰορισὶ οπςαῖ ἀενίηί αλα; 1ρο5,, “οἱ οια] ἑαπιῦίεη 56 Ἰίπο 

μα] 



ΤΗΕ 60ΟΒΡΕΙ ΑΟΟΟοΒΡΙνα Το ΤΌΚΕ.--ΟΒΑΕ. 1. ος ιο 
ΕΙΝΟ ΖΑΜΕΘ) ΥΕΗΡΙΟΝ. 

έποπι, οπᾶ θίοοά {π {πο ρἰαΐης απᾶ 
ἄιο οοἵαραιγ οἳ 18 ἀῑδοῖρ]6ς, απά 
α ρτθαί πα] ε4ᾷο οἳ ρθοΡΙο οαύ οἱ 
8ῇἨ ζαᾶςα απᾶ σοταξβίοπι, απά {οτι 

Ώιο 56α-οοαξδέ οἳ Έντο απά Βάρη, 

ππῖο] οᾶπιε {ο Ἠθαν ]ήπι, απᾶ {ο Ὦ6 
πεο]θᾷ. οἳ δεῖ ἄϊβθαθθς ; 

18 Απά {που ἰῑαῦ ποτο τοχοᾶ 

πὶ(λ αποίεαη αρἰτΙζδ: απᾶ ΊιοΥ 
πθτθ Πθφ]θᾶ. 

19 Απά {ἴδ Ὑ]ο]ο πι] ιᾶς 
φοπσΏί {ο ἐοποῖὶ Ἰΐπις {ου ἰ]ότο 
ποπῖ νἱτίαο οτί οἳ πήπη, απά Ἠθα]οᾶ 
ἐᾖοπι α]]. 

20 Απᾶ Τε Η1ιοά πρ ης 6765 οἩ 

ει ο 18 

σων αὐτῶν, 
ἃ ΄ 

ὑπὸ πνευμάτων 
ή 

ἐθεραπεύοντο. 

- ιό 

ἰᾶτο παγτᾶς. 

20: Καὶ 

αξπΕς τηΣ1. 
3 3 - ή 3 Χ / 

μετ᾽ αὐτῶν, ἔστη ἐπὶ τόπου πεδι- 
- ' - - 

νοῦ, καὶ. ὄχλος μαθητών αὐτοῦ, 
ν Μ ν - 9 ον 

καὶ πλῆθος πολυ τοῦ λαοῦ ἀπὸ 
, 3 , κε 

πάσης τῆς Ιουδαίας καὶ Ἱερου- 
Δ Ν Γρὰ / / 

σαλημ, καὶ τῆς παραλίου Τύρου 
Ἂ α 3 - 

καὶ «Σιδώνος, οἳ ἦλθον ἀκοῦσαι 
ω 9 η - / 

αὐτοῦ, καὶ ἰαθῇναι ἀπὸ τῶν νό- 
/ 

καὶ οἱ ὀχλούμενοι 

19 

:5-/ ιά 5 - ο / 
ἐζήτει ἅπτεαθαι αὐτοῦ. ὅτι δύ- 

' : - / 
ναμις παρ) αὐτοῦ ἐξήρχετο, καὶ 

μα) 3 ΄ Ν 

αντος επαρας του» 

ΕΒΥΊΙΡΕΡ ΥΕΗΒΗΒΙΟΝ. 

Ἡθ σαπιθ ἄονι πι ποπ απᾶ 
βίοοά οι α ουο] ρ]αοθ, πα 
οτοπά οἳ 5 ἀῑδοίρίθξ, απᾶ ἃ 
ατοαί πια] αᾷο οἱ χίλο ΡοοΡρῖθ 

ἥτοπι α]] ο πᾶθα απᾶ «9 δΓιδα]6τη, 

απᾶ "1ο 5ε8-οοαδί οἱ Τστο απᾶ 
Ζἱ4οπ, ὪἩο οὔπιθ {ο Ίθας Επι 

απᾶ {ο ῶ6 Ἠοα]θοά οἱ Ὠιαῖτ ἀἱς- 
64505; απά Ί1οβθ π]ο Ίετο 
γοχοᾶ "Ὦγ απο]θαῦ βρίη{δ; απᾶ 
οΊιοΥ ποιο οατθᾶ. Απᾶ ἴλμα 
φποίθ οτοπᾶ βουρΠῇ ἴο {ομο]μ 
Μάπι; 10; ροπος «ποπ οαῦ 
τοπ Ἠΐπι οπᾶ Ἀθα]θᾶ {ᾖεπι α]]. 
Απᾶ "πρ αρ 5 6/65 ο 115 20 

3 ή ν 

ἀκαθάρτων, καὶ 
Ν - ε εο 3 

καὶ πᾶς 9 ὄχλος 

ἐχαϊάος 1”. Ὅαη., “ ἄεπ, 8οπι ος δεν «π Ῥοττθᾶσυ ;”.. Πα], “Ἡ 

αμαῖθ ἀῑνίοππο απο] (μαάἱ[ουο,” : 

Γκ α Ἰρυοί Ῥίαος " ἐπὶ. τόπου πεδενοῦδ. Απδα. ἨΠοῦ. 

(ασ. ὔι ἴουο, πεεδινός), "' ἕστῃ ἐπὶ τόπου πεδιοῦ, ᾗε εἰοοά μροπ α 

ἰευε] ρίαυε”. ο ει, “ αΓ οἴποπι 6Ώοποι Ῥ]9ίχ/1” Ῥσ]ς., “ ορ 

66Η σ]ακ]κο ρἰααΐεο ;”. Ὑπ]ρ., Μουί., Ἐσαρ., ΟµΑἱα]., «« ἵη Ίοσο 60Τη- 

Ῥορέπὶ 5” Ἠλοίτας, “ ἷπ α  ρ]αῖη Ῥρίαορ ;”. 106Υ., “6 πη ]πσαγ Ίαπο,” 

Τηογ ἵς πο πθορςαῖ(γ {ου ἀερατήίπς ἄοπι ιο Ἰήεγαὶ τοπᾶρτίηρ οἳ 
Ες ρησαρς, | 

οὐ  οτοψᾶ;” καὶ ὄχλος 1άἴεα]]γ, ' πηᾶ 8 οτοψᾶ,” 

Βαζ 1ξ πο αἀορί θλιίς {1εγαὶ τεπάθιῖηρ, πνο Ίθανο “ ογοπᾶ ”’ (ὄχλος) 
απά «πηπ]Η πᾶρ ” (πληθ ος) Ία Ενα ποπιπαάνθ, π{ίποαέ α τοτῦ, α5 
αφ Ώευα ἄοπο Ίη 11ο Ὦ. Ύ. πο ποασΏό ρτοβοπίοᾶ {5 ογίουςΙγ 
μα, “ Ἠο εἰοοά οπ α ]εσοί Ῥίαοσδ, απά γθἒι Ἠΐπι εἰοοᾶ α ουοπά οί 

Πΐ8 ἀἱβοίρίος,” οἷο. 

πιουηίαίη, οπ]σ ἐπε Έπε]νο ποτ η Ἠάπι. Ματίς 8 «15, “Απᾶ 

Ἆς φοοΏι αρ Ἱπίο -ἴ6 πιουπίαίη, φηᾶ οποία το Μέι ποπ Ἡθ 
ψοα]α :---απᾶ Ἡς αρροϊπέθά ἐπεῖτο”. Ύμοα Ἡθ χελομεᾶ Όλο Ίθγο] 
Ῥίασθ, π( νο {ππε]νθ, ποιο Ίνας α ογοπά οἳ οἵᾖεγ ἀἰξοίριες, απᾶ 

ἃ. συθαοῖ πηυ]ἠ(αᾶο οἱ ρθορ]θ βἰαπᾶϊησ {Ἴθιο. Ἑγ βαση θιίης 

πα” {ος ὁ απᾶ,” πο ἰμοιςἩ{ Ῥγεπου{εά ἵπ 11ο ἐρχῦ 15 Ὀτοισὴή 

οαῦ ἵη {16 πιοβῦ οοπεῖδε ἨΙΠΏΠΘΥ, απᾶ ση Ὦ λθ Ἰθαςί ον αασο ἵω λα 

Ῥ]παβοο]οσγ οἳ {πε Ἐ, Υ. ο “ ψίάι” 15 ειαρ]ογεᾶ ὃψ Τ]οπι., 

ἠΓαἰκοῖ, Οππιρ. «ΑΙθτηαίίνο τοπᾶρτίης, “απᾶ ἐᾖογο 1υας αἱ οτοᾶ,” 

ὤρ, ἛῬαπη. 8. Ἐτ., «8γθο Ἰα {οα]θ ἆο 668 ἀἰδοίριες Τμε {ο]- 
Ἰοψίηᾳ ατε ερθοῖπιευς οἱ ἐλς νατίότς τεπάθτῖηςς ᾳἶνεα {ο ἐλίᾳ ραβ- 

Βααθ. ο Ἰαίίε, “ απᾶ [πηῦ ναι] ἆον Ἠαι[ο εοίπος ο ἤησευ ;” 
Ἠα]ρ., “ οιᾶς [πηδί Ίδαι] ἆθ βοίιαγο πίτες Ὠἱροῖρείει ;”. ῶο Βαογ, 

« δἰαπῦ αοσοπιρασπό ἄθ ]α ἔτοιρο ἂθ δες ἀἱδοίρ]ες ;” Τρον., “4 [ορη 
6Ἡ] πα, παισοᾶαπιρτο ἆθ {ας ἀἰπαάρα]ος. Τμο ἱπεοτίίου οἳ ἐς 
ἈγήΙο]θ «« ιδ” Ῥείοτο ιο ποι, {η με Ὦ. Υ., ἵ5 ση ἶνουέ απῃοσίέγ. 

Τὴ16 οηᾶεμίης οἱ 138 Ρῃξ5ησο πμβ. σορἰεᾶ ἔτοπι 1ο (οποναῃ. 

ὰ «(νο ρεορ]ο;” τοῦ λαοῦ. ἛῬεπα, Τποπη., Ὑα]κοξ, Όμαχρς, 
μα πο]. Βαὶρ., “ἄθς γοῖκα:”. 8. Ἐν, «άα ρθαρίθ;”. Τῦσγ,, 
” ἀθὶ Ῥαοῦ]ο.” 

ποπ} ἀπὸ. Τηοπι, Ἰθε]εγ, Τη αἰκοῖ, Όμαιρο, Ἠοχέο, 

Τη οπου ποτᾶςβ, Ὕμθι Οηϊςὲ ἀεβορπάρθά ἴπο | 

Ῥερη, Ἠ]ος,, Οππηρ., Κοπᾶ., Μ., ΤπεϊπαἩ, Ὑπὶς., Νου ὁ αι” 

αΟαέ ο” πας οορῖεά ἄοπι Τγηάσ]θ. 

Ἀ ο Ἠτοπῃ” Ῥείοχο “' ϱ6α-οοθαῖ,” ἷ5 τεα]]γ α 5αρρ]επηθηί, 1ὲ 1 

επρετῆποας. 16 18 ρτορθτ]γ οπή θά ὉΥ Τποι»., Ἰαδίογ, 1) αἰκεί., 

Νοχίο”, Οππιρ., ΣμειπαΠ. Νοὐμίης οοττεεροηάἶης {ο 6 { Ώὰ 

Ὑγείίε, Ὑπἱς., Ἠδοπί,, Οαδίαἰ., Φομοίί, Ἠεῦρ. Ν. Τεεί. 

3 «Ὦγτ” ὑπὸ ζοιπι επι). οκος, ΡΙοξ., Ἐεπά., Μ., Τ1ε]- 
νιαΠ. ϐᾱ. απᾶ 8. Ὦτ, “ ρατ.” 

9 «Τπαγ πθτο οπχεᾶ ;”ἐ  θερατούοντο. Τποπι., ἨΓαἷκεῖ, (ή πετ 

9ἶδο οατοᾷ ””}, Οαπιρ., Μ. Ἐοῦ. (Τιοκ., η οεγ2ο), “1ο οπ1ε”. Βγ 

τοπᾷρτῖπς {ἴλις, πο πιαίθ α ἀἰβήποίίοα (κα ναί οἱ ένα {οχί) 

Ῥείπεει ἰαῦῆναι, ν. 1 ὲ, απᾶ 148 γατὈ. 

ποπ, ἸΓακεβε]ά, Ώμαυρθ, ἸΝοζΐέομ, 

ζαπά., Δησας, Τηε]πα]]. Ἑουίηξοα (116Χ., ἔη υογῦο), “ ϐρεοϊαἩγ, 

ἐππίγαεω]οις Ῥουετ; 'ἐ]ια φοεΥ οἳ ωοτ]άπα πιῖγααεο,” γρ” 

(8 πιοτο ἰταηείετ οἳ ἴἶιο Ὑυ]ραίο οἴγέμς) 16 πο Ίοπβεν δεί η 18 

86η66, ϐ. Ἠγ.,  ππθ. Ῥηΐδεαπος;” «108, απ Ῥοάςςς Βοα]., 

5 4«Ρροπες;”. δύναµις. 

.«]τασολύ ,. ο ὙΓοίΐ, “ εἴπο Ενα. 

α “ποπύ ουῦ;”. ἐξήρχετο. Ὑεδίογ, 8μαχρθ, Βοβχ]εῦ Νοτίοπ 

Ῥεημ, πει 16 Απ ΠπῃθοΘΕΒΩΥΥ ἰταπδροβίδίοη ος {λῖν βοπίσποθ ἵα 

ἴπο Ἡ. Ὑ., ὮΥ ρ]ασῖης πο ποιαἰπαζίνθ Ῥούπθαν “ποτέ ” απά “οί.” 
Ἐὴιθ Ἰπβαθησθ οἳ 11ο Τη οτἆεν οὗ πγοτάς οι δατ]ν Εησ]{ς] ίταης- 

ἸαΜοπε 18 απἲί ομγίοις. Ἵαπιθτους οΏεουτίδίες ἵη {πο 10. Ῥ. πια 

Ό6 τοῖοτχόᾶ {ο ἐπί ᾖλοῦ. 

Σα ᾗοαι:”. παρὰ (απ βοηή)). ἨοῬ. (Ἠες., παρὰ): “Ἱπ 
Ν. Τοε, οπ]γ σι α βοπίάνο οἳ ρείφοῦ, Ἱπηρ]γίας α βοῖης ουν 
ος Ῥτοσεθάϊπα {ποπι {πο δἷάθ οἳ Ῥτδδεηςο Οἱ αηΥ οπ6; {ας ἰακίης 

1 σεπετα] 56π5θ Γοπι’ 8ο (Β.Υ.) Μαῆς 12:21 14:48. Τατθ 
1:45 2111 Τ149,είο, ο (ἐπ Ἴουο) Ἔποπι., ἨΓαοί, Μοτίομ, 

Ῥοπη, Ὀ]οῖς, Οαπηρ., Μ.. Της Ὦ. Ὑ., ἵπ είς Ιπδίαπος, Ἠπς {οἱ]οτνεά' 

σηᾶα]ς, πιο τουάθιθᾶ {πο ραξξαρο 3» 1ξ {1ο ἐαχί αά Όθεη ἤρχετο 

ἐξ αὐτοῦ. Όοπιρ. Ματ] ὃ : 90. 

Σ «Ππης αρ τ” ἐπάρας. Τποπι., Ἰεεῖογ, Βπαιρε, Ῥεπα, Μ., 

Το]. Τ]ο ρατΜοῖρίαϊὶ οοπθίταοἰῖοη 15 βἀορίεά αἷεο δή Νοτίου, 
Ρἱοξ,, Ορ. | 



56 ΤΗΕ ἀ4ΟΡΒΡΕΙ ΑσοΟΒΡΙΝα το ΠΚΕ. ΟΗΔΑΡ. νι. 

ΕΙΝ ΖΑΜΕΕ) ΥΕΒΡΙΟΝ. 

45 ἀῑδοίριος, απά εαἱά, Β]εδεοᾶ. δε 

Φε Ῥοος; {ΟΙ Υοιτε ἶ5 ἴ1ο ΚΙπρᾶοτα 
ος ἀοᾶα. 

21 Ἐ]θεξοᾶ ατε γε ἰναῦ ἹἩππσοι 
πονγ: {οτ τε β]α]] ὃς ᾖ]]οᾶ. . Β]οςθοά 
ατε 46 ὑπαῦ πγθερ ποΥ : {ον 9 θἶνα]] 
Ἰαπσ1ι. 

22 Ῥ]εεεοᾶ ατο 76 πΊθη πιθη 
βΊι]1 Ἱαΐο γοτ, απᾶ πθη ἐ116Υ 9πα]] 
βοραταίο τοι /οπι {]λεῖγ οοπιραπη, 
απᾶ α]ια]] τερτοαο] ου, απᾶ οαδὲ 
οαύ γοατ παιηθ 35 θτί], {ος ἐῑο Ώοπ 
οἳ πιαπ”5 ϱα[τθ. 

29 Ἠο]οῖορ 6 ἵη Ὠιαί ἄαγ, απά | 0 
Ίοαρ ἴογ 1ο: {ος Ὠθπο]ά σουτ 
χαογγατᾶ {9 ατθαύ Ἱῃ Ίθατθη : {ογ ἵπ 
πο 1ο πιαππος αῑά ἠιοῖτ {αΐπθυς 
ππ{ο 19 ρτορᾳθίδ. 

24 Ἑπί πο. ππίο γοι 1ἶναί αγ 
τίοἩ | {ου θ Ἠατο τορεϊγοᾶ σουχ 
οοπβο]α{ῖοι. 

26 ὪΓο υπίο τοι δλαέ ατο {1 | 
{ου γε 5Ώο]1 Ἠπηρφετ. Πο ππίογοα|, 
Εναί Ιαασ]Ἡ ποπ {ου Σθβ1α]1 πιουση 
απά γθθρ. 

σπΕΕκ τηΣτ. 

ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς µαθη- 
τὰς αὐτοῦ έλεγε, /ακάριοι οἱ 
πτωχοὶ, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βα- 
σιλεία τοῦ Θεοῦ. .. μακάριοι 
οἱ πεινώτες νῦν, ὅτι χορτασθή- 

σεσθε. µακάριοι οἱ κλαίοντες 
νῦν, ὅτι γελάσετε. 

ἐστε, ὅταν µισήσωσιν ὑμᾶς οἱ 
ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν 
ὑμᾶς, καὶ ὀνειδίσωσι, καὶ ἐκβά- 
λωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸ», 
ἕνεκα τοῦ  υἱοῦ τοῦ ᾿ἀνθρώπου. 
ὃ χαίρετε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ 
σκιρτήσατε" ἰδοὺ γὰρ, ὁ ' μισθὸς 
ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ: κατὰ 
ταῦτα «γὰρ ἐποίουν τοῖς προφή- 
ταις οἱ πατέρες αὐτῶν. 3 Πλὴν 
οὐαὶ ὑμῖν 'τοῖς πλουσίοιο ὅτι 
ἀπέχετε τὴν παράκλησιων ὑμῶν. 

255 οὐαὶ ὑμῖν, οἱ ἐμπεπλησμένου 
ὅτι πεινάσετε. οὐαὶ ὑμῖν, οἱ 
γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ 

ε /. 

” µακάριοί 

ἘΕΥΙΘΕΙ ΤΕΕΡΙΟΝ. 

ἀϊροῖρί6ϐ, 1ιο εαἰᾶ, «Ἡαρργ "αγε 

γε Ῥους; {ος γοιτε 18 116 Κῑπσ-- 

ἆοπι οἱ ἄοά. Ἡαρργ αγε 46, 

πο Ἠαπρος που’; {ος "γθ εἶια]] 

9 βα{θβεά. ἩΑΡΡΥ αγεφε, πἹο 

πεερ ποὺ; {ος Το θπα]] αρ]. 

ἨἩαρρΥ ατε 4ο Ὑ]θη. παθη΄ 8ἶια]] 

Ἱάΐο τοι απᾷ 5Ἱα]] βερᾶταίο τοι 

"οτι ἔλεπι, απᾶ μα]. τ6ργοβο]. 

γοιι, απᾶ οαδὲ ουξ Τοας παπίς ἃ5 
ϱν1], {ος ιο Βοη οἳ πιαη΄ς βαἷκθ. 

«Βε]οίοο ἵπ {μέ ἄλγ, απᾶ Ἱεαρ. 13 
{ον. 1907; {ου Ῥε]ο]ᾶ, γοιτ τθ- 

πατᾶ ὃς στθοαῦ ἵπ Ἰεατοι : 1οΥ 

σας αῑά Ὠιεῖτ {απο {ο ἴ1θ 

ρτορλοίς. ῬπίπτοῬ {ο γοα π]ιο 

απο τῖοα] {ο "γ9 Ίατο Τους 

οοπβο]αίίοι. Πορ {ο τοι πιο 

απο 1 {οτ 7ο ελα] Ίπησες. 

ἼποῬ {ο 7οι πἩο ]ααρῖι ποτ | 

{ου ο πα] πιουτη απᾶά ποορ. 

9 το 

ἐς Παρρσ;”. Μακάριο Ἔλοπι, θείο, ἵἩ αἷκοῖ, Βοατ]αίξ, 

Ρίοξ., Οππαρ., Εομᾶ., Μ. 8ο (Β. Υ.) ὅοΐη 18:17. Αοὶς 26:2. 
Ῥοπι. 14: 32. Ἱ Όος. Τ:40. 1 Ρεῖ, ὃ: 141 4:14. Βεὶρίο, 

α Ζαῇς;” ο Μαι, “ Βε]ίσ.;”. Ώαη., “ Βα]ἱρο;”. ᾱ. απὰ 9. Ἐτ., 
«Ῥϊρπ]οατθας :' Τ06:., “Ἐο]ῖορε :”. Θψν., ιαπθα. Τη αἰπιοβύ 

αἲ] οαςος, ὑπῖς πνονᾶ 1ᾳ οᾳαἴγα]θηῦ {ο εἷές, η] “ Ῥ]θεσεα ”” 15 ἐμο 
εααἱγα]εηί- οἳ εὐλογήτος, ὑεπεάίομι. 8 πγοτᾶ ἶ6 τοπᾶστεᾶ απί- 

{ουπη]ν ἵη ἡίς Ἑθνϊςίοη. 

5 «αγο γε Τποπι., οσο, Ἠαἰκοῖ, μαυρο, Βσατ]θξί, Ῥοπιπ 

Κεπᾶ., Μ. ὨΟδσα, “' ες. 

7ο β]α]] Ὦο αἡκβεᾶ , χορτασθήσεσῦε, "πο. Ὢοξίθγ, 

Βοατ]αίζ, απά ἨΜοτίου (“ πΙ Ῥο θαβίςβρά”}, Ῥεπη, Οαπιρ., Κεπᾶ. 

9. Ἐν, “νους 8εγ0” γαββασῖέε,” Ῥοῦ. (Τ10Σ., πι υεγὸο). Ῥο (Β.Υ.) 

Ματ 8 14. Τ]ΐς νοιὈ ελου]ά ποὺ Ὦς οοπ[οπηάεᾶ 1 ἐωπλήθω. 

Οοπιρ, ομη 6 : 12, π]ετο ἐρεπλήσθησαν ἵ8 Ῥτοροι]σ ὑταυε]αίοᾶ 
μ1πογ Ἱνοτο ΠΠεά.” 

πα τοπι Ειρπι Της πεοεξοῖίψ οἳ α σρρἰεπιοπὲ αἴῑος ἀφορί- 
συσιν ἵ8 οΏγ1οιθ, ἨθποῬ “ ἐλοῖτ ΟΟΠΗΡΑΗΥ ” 5 απιρ]ογθᾶ Ὁσ Τγη- 

ἀα]ς αμᾶ Οπαππιος, “ αποῖς ποοϊοίγ”. Ὁγ ΟαπιρῥαΏ; πλο Ἓδπη, 

Ἐεπά., Ἰναἷοῖ, Ἰοτίοι Ίανο βἀορίοά ἴἶιο αἰπρίος. οκρτοβεῖοα 

μποτ {Ποπ Βο Μ. 10ου. “4ο [] “Έτοα ο” 18 
ἀεετηρᾶ ρτοίεταῦ]θ. 

ακἘε]οῖοθι” . Τό {8 ποί πθρθΕΒαΙΥ ἵο εἜργεςς ιδ ποπαϊπαξίνα 
«σοι Αοοοτᾶϊηρ {ο Ῥτεξοπύ Ἴδαρο, 6 6πηρἰο” ἔῑπα ἱπρεταίίγο 

αἱοηθ, Ἰθαίης πο πῖπά οἳ 116 Ἡθατον ος τοπᾶςς {ο 5αρρ” ἴῑιο 

βρρεορπ]αίο Ῥτοπουπ. ϐο0 ἴἵπ {πο Ῥατα]ς], Ἰαῖέ. ὅ : ε19, -υἆ 

νοχείοπα οἱ "ποπι., ἸΝθείθσ, ΊΝαἰκο, Βοβτ]εῖί, Νοτίου, Ρἱατς., 

Οαπιρ. Ι 

Σ «{ῃμβ:” κατὰ ταῦτα. Ἴποιι,, Όπατροθ, Ὠ]οῖς., Οαππρ. «5. 

Ἐτ., « αἰποί;”. Βε]ο., “ ἀἰεσα][ή]ς:”. Πα]. ο. Ἐοῦ. (Της. : 

α Νοπί, ταῦτα, 800. 38. θάν. 5ο, ἐλιις, 1. 4 σὕτως."  Βυδπιαπη, 

4128, ποίθ ὅ: “ Τη πειέεΥ οἳ ἐπθ ρτοποπης Ὀού αἶπα. αιά Ρις, 

ἵ6 υγ ο[ίθη αςρᾶ αὔνοτο]α]γ.” 

47ο Ἰανοι”. ἀπέχετα Όταππιθς, Ὑεε]ογ, Ἱοτίοι, Κεπᾶ. 

γα]ς., Μοπί., Ἐίκαα,, Οαβίαὶ., " Ἰαροβῖςι” μα ρτοροβίὔοι ἀπὸ 
Εἶνες {ο ἴἶιο αἱπιρίθ νοτΏ χο 1ᾶρα, οἳ ᾖ]ποςς, οοπἱρἰδίθπσς», Ἡσησο 

ὧο {οπσ]ιό {5, “9 Ἠανθ ουν πλοῖ νοπατά” Το τοπᾶσίης 

οἳ 19 Ἡ. ὗ. (α{ΐου ἐὴο ἄΘηευαν) Ὁγ α φετ[εαῖ, τας απ απδῖς]{α] 

αἰεπιρί {ο Όπης οπύ ἐίς ποαςό. Το ἐταπείαίῖοα οἳ Ἐγηβα]ο, 

Βιουσα εἰἰρ]η]γ Ῥαγαρατασίίο, ἵ5 βαρθεῖο; ἴο {μαί, “ο Ίανε 

ἀιρεοίη γους οοηβο]αθίοπ.”. Αῑου α][, α Π{οταὶ τοπᾶσιῖης {5 ηαῖία 

Ροιερίοιους. Ἔνευν τενᾶςς απᾶριδίαπᾶς ἔνοπι ο 56066 οἳ πε 
Ῥαξεασο απᾶ ο σοπποσίοα οἱ ιο γγοτᾶς, ἐλαί 61ο θοπεἰπιεηε οἳ 

ιο ἔδασ]ιου 15 ἐ]αῦ ἴλοαθ “ π]ιο τας ἵπ τἶοῖιθὮ ” πιαβῦ Ἀανο ἔἶποπι 
αἶοπθ {ος ἐλιοῖν Ῥοχήοι. ΤΗἱ8 λουρΏέ 16 [οαπά ἵπ Ῥς. 11 : 14, 

κε. ΒΡΡΠ τοπ ΒΑ. Οοππιρατο Μαϊ. 6 : 2, ἀπέχονσι τὸν 
μισθὸν αὐτῶν, ν ., . ὔιον Ίαγο ἠλοῖτ τοπατᾶ,”. Βου. (Τωοχ., 
ἀπέχω], " αοῖ., ἔο Ίαυε οἳ τευείνε ἐπ }μῇν (ἀπὸ οἳ ϱΟΠ1Ρ].), 1ο ἆθοε 

αἲ ναί πο οαπ οχροοἰό) 



ΤΗ 408ΡΗ1, ΑΟ6ΟΠΡΙΧα Το ΙΠΚΕ, Ο0ΒΑΡ. τι. δτ 

ΚΙΝΑ ΠΑΜΕΘ) ΥΕΕΡΙΟΝ.᾽ 

26 Ίο ππίο γοα, πΊθη αἲ] πιθη 

ανα] αρθα]ς πε] οἳ οι! {ον 5ο 
ἀἷᾶ ἀιεῖ {αΐμθτς ἴο το {αΐδε 

ΠΒΒΕΚ ΊΡΧΤ. 
-- 26 ν : ο σὁ 

Κλαυσίετε. ..ουαι ὑμῖν, ὅταν 

καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες οἱ ἄν- 

θρωποι". κατὰ ταῦτα γὰρ ἐποίουν 
τοῖς 'ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες 

ΠΕΥΙΡΕΡ ΥΕΒΕΙΟΝ. 

Ύγοθ, Ἡθη νΠΙΘἨ. να]! 6ρεα]ς 26 

πο]] οἑγοα! {ος εἔμις ᾱἷὰ Ειοίγ 

ἐνῆιοχς Ίο «ιο {]βο Ῥτοριοί, 
ΡτοΡΗΘί5. 

27 Βαΐ Τ βαγ ππίο γοα π]]οῖι 

Ίθ8ς, Ίουθ γοατ θηοπ]ος, ἄο βοοᾶ 

{ο Έποτα π]οῖν Ἰαίο γοτ. 
28 Ἠ]θβς ἴἶοπι {πδῦ οπτ5ο Τοπ, 

απᾶ Ῥταγ {ον ἆλοτα πγἨ]οἳ ἄθερίέο- 
{1γ π5ο οι. 

29 Απᾶ ππίο Ἠΐπι Βιέ επι {οί 

λθΘ οἩ. 1116 οπε οἶιθεῖς, οὔἵοτ αἷθο 

Ἠϊθ οίπας; απᾶ Πϊπ να ἑα]κοίμ 

αὐτῶν. 

σιν ὑμᾶς, 

29 

Ἡτ) Αλλ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκού- 
ουσιν, ᾽Αγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς 
ὑμῶν, καλών ποιεῖτε τοῖς μισοῦ- 

Ἡ εὐλογεῖτε τοὺς κατα- 

ρωμένόυς ὁ ὑμῖν, καὶ προσεύχεσθε 
ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων, ὑμᾶς. 
τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σια- 

γόνα, πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην: 
καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ 

1Βαἱ6 Ἰ 5αγ {ο τοι, πμο Ίθαι 27 

ᾶο 

ϱοοᾶ {ο 11956 πο Ἰαίθ τοι, 

4φιο, Ἴμουθ γοιγ θΠθππ]θ8; 

Ῥ]θες «ιο πιο οπχθο γο, 28 

εργα {ος {λοξβο {π]ιο αΌπσο γος, 

Το πι π]ο Επἠτείμ {περῬ οἳ 29 

Ώιθ οπο οἷιθοῖς, οὔος {1ο οἴιον 

6α]βο; απᾶ "Πήπᾶςε πού Ἠϊπι, πο 

. Το τοβᾶῖπς οἳ {πε Ῥοχίας Ἡθοθρίας, ὁμῖν, αἴῑθο οὔαλ, 18 
ομποσὶθᾷ Ὁγ. ΕπῖοςΡ., ΤΙΚοΗ., Τιασηπι., Ἐπαρρ, Ἰη6Ί16, ΤΗ έπιαπη, 
ΒολοῖΣ, Βολιοῦί 6478: “Ώε]εν. οππι (ΠἱΘ6ΡΡ. 918 ὅμιτν νπ]όο Ῥο5ὲ 

οὐαῦ (ες ν. 34, 25) αἀϊναπι, αποἰοτῖεωίο παπ]έοσιπι οᾶᾶ, 45 ππο)) 
τευδδ., Τετς. Ῥο], «οίμ,, ΒΙαν,, Ὑπϊς., Ἡ. (εκοερᾶς οὰά. Οᾳἱ., 
Υετοπ.)”  Β]οοπιβε]ᾶ τοπιαχῖα ιοί όμτν ἴ8 " οππϊθθᾶ Ὦγ αἰπιοςί 

αἩ! νο Ρεεί Μ88. απᾶ βενογα] Ῥεπεῖοπα απά Ἐαὔοτς, οαποε]εᾶ Ὁγ 

ποασ]ψ αἲὶ Ἐάῑέοσς, ἔτοπι Οχίοεραση {ο Θομοῖσ” 

5 γάντες, ἵπ ἐῑθ Τοκίας Ῥεοορίαα (ωο[οτο. οἳ ἄνθρωπου), ἵς 

σαποθ]θᾷ ὃν (ατίαεο., Τ16οΆ., Ἑπαρρ, οβοῖζ, Βολοίί, Τ]ιο Ιαΐίες 

ΕαΥ5: “ ε]εν. οαπι ατίοςὈ. οὗ α]ῑῖβ σκάντες ροςῦ εἴπωσι να]σο (αἱ 

εου(οηίῖα Ἠπιϊαάρας οἰτουπιςοτίροτο αχ) αἄ]θοίατα, ἵπ οὰᾶ, τησ] 18 

(6 απο) τουςς., ῬεδἩ,, «Αχ. Ρο], Ῥετ, «δι, Ψπ]ς. οπιήδθυη], 

Ῥ]οοπιξ, 6.5 {ές 18 “ οπηἑέρᾶ Ὦν αἰπιοςῦ ο]! {1ο Ῥεσί ΜῷΦ.”. τη 

ογ]άσηοε 195 οἱθρχ]σ ασαἶπαε 185 σεηπίποηθςς, 

5 ᾱ ας: ματὰ ταῦτα. 68 τ. 98, ποῖθ. 

ἆ “πρ. 8ο Νογίου, Βοαχ]εέέ, Ῥοπη, Μ. ο ΤΓείίο, « πησἷ ῃ1 
6. Ἐν,  ααὶ πι εηίρπᾶς 1”. ο δαογ, “ οἱ πόοοαίοσ 1”. Το]. 
αοΏθ πι’ αθοο]ἑαίθ.”. Ἔλο βεπίεησθ 5 ἀθίοοίίτα απίθςς ἐιο ορήθσέ 

οἳ “Ἠθατ” 16 εκργεροεᾶ. ΊΤ19 Ἰεασί οἈαηρο Ίη 1ο Ρηταβεο]οβγ οἳ 
πε Ἡ, Ῥ., {6 πιᾶρ γ. ἠπβοτήης « πιο” 35 α εαρρ]επιηί, Οίπει- 

πο, νο πια” χεπᾶρυ πε] Τοπ, Ῥακοί, απιᾶ Οππαρ., πι 
Ἰθατοις.” Τμο Ῥεϊσίο πορίοσα α ΜΗ] ας {ιο καρρ]επιεπέ, “ ἀίθ 
μάϊ6] Ἱοοτέ” 

5 Τρ οοη]αποίῖοη καὶ οἳ Βιο Τοχίας Βεοορίις (Ῥείοτο προσ: 
εύχεσθε), Ἰς σαποθ]θᾶ Ὁγ τίος»., Τ]ροµ., Τ{ασὗπα,, Ἐπαρρ, Τλοῖ]ο, 

Βοιοῖσ. Βοϊιοίέ Ίνας ἐπί ποίο: “Καὶ απἲθ πφοσεύχεσθε νυ]ρο 
ααάῑζαπι τοςίς οπη] δίατ αραᾶ Ετίεεὺ. αἱίοβαιο αποἰοπίέαίο 9 ϱἀᾶ, 

ππο, χαπ]έοσαπῃ ππίπηςοο, ΥθΙ58. ΜαπηρΗ., Ασπιι άοίἩ., Βου. πηβ., 
Ὑπ]ε. πις., δας., 16. (Ἰηεοτίαπα ος Μανέ, ὅ : 44). Ἡ]οοπηξ, το]εοῖς 
ἔέ, τοηιατ]ἄτς, ἐλαέ “{λθ οςγπάθίοη πηαοϊ ἵπογοσςος ἐμο σταν{ἑγ οἙ 
ιθ Ιπ]αποβίου.” 

{ απλο αΌαςο:”. τῶν ἐπηρεαζόντων. 

(τας. ὁ ἐπι ὑεγῦο), “' ἐο αὐιισ, ἐποι ν Ἰλάᾶδ]ϊ (ἐπ ὁεγδο), "' ἐο΄ αδχιδο, 

Ἰβΐτοα “ αἷτο” (καὶ) α Ῥγορετ Ῥ]8ο8, “ἐο ἰαζο «νψ ουαξ αἱεο.” 

Ἰζαμᾶ., Φοαμοἰέ, . Ώου. 

ος ποια] ἐπαμοπ]η Βο ἴἶο θρθίαπίνο ἐπήρεια εἰσηίβερ α 
ἐλγοαὶ, αυαπίοη αὗωσο, ος ἐπσω]ί, οοπἰωπιε]ία. 18. . Ώεερϊθεϊυγ 

ἀ9ρ ” 16 απἰέο οὈβοίσίθ, απᾶ 18 πιοᾶογηϊσοά Ἰπίο Εἶιο οντως οἳ “ ϱρίίο- 

Π1]ψ πςς," ου. « ἐσθαέ Ἱπ]ωπίοπεϊσ,” ἶιθ Ῥησαφθ τῇ] πού ρυοξεπέ νε 

Βιοπα]έ πποτο ασμγαἰα]η, ἔνων ο αἰπορ]ο ἔευπι “αραςο”  Τὴθ 

Εεπςθ Οξ {9 πγονᾶ α5 πβεᾷ Ἠθτθ 18 πεπεταί, Ῥείπς πο]! τοπάστοά ΡΥ 
Οαβία]ίο “ νος αββοϊαπέ Πατ], ” 

δα α]εο ;” καὶ. Ὁ. υγα]κοβε]ᾶ, Ῥοπη. Απ {1θ οαανα]οπύ οἱ καὶ, 

«α]κο,” {6 Ῥχορθηγ οοπεἰταθᾶ υηίθῖι “ ἐο οὔμες,” ποῦ σ]έ “ οὔ οι,” 

16 αλοπ]ά Ίανο ἐλίς Ῥοβίῖου {π {11ο 5οπίρποο. Τ16 Ριπαβ Ἰ8, πὴ 

εἰσηίβοβίίοη, 8316 επι ας ἐ11θ {απήµίασ οπθ οὔ ος {μς οἶ]ες ἐοο,” 

6 ο δε αἷθο ἴθ οὔιοτ Τη {16 νευ7 ποσέ βοπίεποε, ιο Ἑ, Ὁ. ἠας. 
Ίπα 

δτεαῦ πυπηῦος οἳ Ἰηδίαπος, {1θ Ροείξίοη αεεῖσηεᾶ {ο “αἱκο” Ρ Γοάπσος 

οὐθουπ{γ ἵπ 1 Ἡ, Ὑ. Ἱπαδθωίίοπ {ο ιδ ]οόαήον οἳ ραζ{]ο]ςΒ 

πρ ή, παατα]γ Ῥθ εκρεσίθᾶ, ει Εῑα Τμωίη Ὠπά αἩ εχἰθηςίνα 

Ἰηπβαθησς οἩ {πο βασβατο οἳ Ῥησ]ίοῖι σοπίθηορ, 45 16 οοτίαἰπ]γ Ἰηαᾶ 

ἴπ Ἠνς αρς οἳ Τγπᾶα[ο απᾶ Οογαπζα]ο. Οπο βι]έ οῇ, ἀις Ἑατίεοις 

ππάθ 1απιθ Τ. πας {μαῦ ἴπεγ πιαᾶρ 5ο /σιυ Ολαησθς Ίπ νο αταπΏϱο- 

πωθηό οἱ Εἶο ατ]ίος ἐτβποῖαίους. Ίπ. ὕα ραταιἶο] (5. γ.) λαέ, 
δ:39, ποιο 116 ἰοχύ ἵ5 ὅστις σε ῥαπέσει ἐπὶ πὴν δεξιων σου . 

σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλη», μο ματβο]ο 18 οοστοῦ]γ 

ἀοαίσᾶ, “ ποβοσγετ εἶπα]! ᾿απηίές σα οἩ Τι τἱα]ιό ολοσῖς, ἔατη Το 

πίτα ἐς οὐμος αἱεο.” 

Ν «Ἰήπᾶες ποὺ {πα νο ᾖακαῦι αππαγ. αν οἶοα]ς Ῥνοπι, τα]έπρ 

αωαν οοαῦ αἶος”. ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου «τὸ ἐμάτιον, καὶ 

τὸν χιτῶνα μὴ πωλύσῃο. ὙΓακοβε]ά (οχοθρύ “' Ψου]ᾶ ἔακο ”). 

Νοσίοη, “ Ἠίπᾶευ ποὺ Ἠΐπα γν]νο ἔα]κθς απνασ γοιι οἷσαῖς, βοπι ταἰίπρ 

γουτ αππῖο α]εοι'.. Ῥ]οσπος 5αὖδ: “Αἱ πωλύσῃε ειαπᾶ. ἀπὸ τοῦ 

ἀρεῖν.'' ΄ Τπϊ6 πο οἳ ές νοτῦ κωλύω πει απ ποουςαέἶτε οἳ 116 

Ῥότδοη, απᾶ ἀπὸ πα ο βου]νο οἳ ιο ροσδον 19 Ἠεύγαίσίο, 8ος 

σε. 58 : 6, προ | προσ κρ Ἰπαρ-πὰ. δορί., οὗ μ) Μωλύσει τὸ 
3 απ. 18 : 19, προ 3μλο" κθ. Βερί., οὗ μὴ ανημετον αὐτοῦ. 

ὴ6 αῬονθ αἰταηααπιοπέ {6 Βιο παἰατα] οπ8, κωλύσῃ μὲ ἀπὸ σοῦ. 
ἵπ ος ]βησυαρο, 



6δ. ΤΗΕ αΟΘΕΗΙ ΑοσοββΊνα ΤΟ ΗΌΚΕ.-ΟΗΑΡ. Υ]. 

ΚΙΝΑ σΑΜΗΕΒ) ΤΕΕΒΙΟΝ. 

απαΥ Ἡ1γ οἶοαίς, {οτρῖᾶ πού Το {αΐρο 
{μή οοαί αεο. 

80 6νο {ο 6ΥΟΙΥ παν ἰιαί 
αξκοῦι οἱ θε; απᾶ οἱ Ἠΐπι Εναί 
{ακθίἩ αναγ τν βοοᾶς, αξίς {επι 
πού αραίπ. 

81 Απά α5 Το που]ᾶ {λαῦ πιθη 
Εποπ]ᾶ ἄο {ο γοα, 4ο γθ αἶδο {ο 
ἴλεπι Πκουίςο, 

82 Ἐον 1 Το Ίουο ἔμθπι π]]οἩ 
Ίογο Ὑοι, πλαύ (μαπ]ς Ίατο ο 
{ον Εἵπποτς αἶδο Ίογο {ποβο Όιαί 
οτε ἔδεπι. 

85 Απά 1 το ἆο σοοᾷ {ο ἴἶιθπι 
πᾖΏῖομ ἆο ροοᾶ ἴο Υοι, π]ιαῦ ἐναη]ς 

Ἀατο γο 3 {0ος ΒΙΠΠΟΙ5 8ἱδο ἄο ΘΤθη 
ἴμο 5αππθ. 

84 Απᾶ 1 ο Ἰοπᾶ ἔο ἐλοπι οἱ 
πλοιη Ὑθ Ποροθ {ο τεοθίτο, Ὑ]ναί 
απ] Ίατο γα {ο βἴπηστς αἶδο 
Ἰοπᾶ {ο 5ἱπποτς, {ο τεοθίγο α8 ππποὮ 
αραἴη. 

6ΡΕΕΚ ΤΕΧΤ. 

ἱμάτιον, καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κὠ- 
λύσῃς. 9 παντὶ δὲ τῷ αἰτοῦντί 

σε, δίδου: καὶ ἀπὸ τοῦ. αἴροντον 

τὰ σὰ, μὴ, ἀπαίτει. 5 καὶ καθὼν 
θέλετε ἵνα ποιώσιν ὑμῖν οἱ ἄν- 
θρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς 
ὁμοίως. ὃ καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς 
ἀγαπῶνζας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις 
ἐστί, ; 
τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶ- 
σι. ὃὁ καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς 
ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν. 

χάρις. ἐστί; καὶ γὰρ ὁἱ ἁμαρτω- 

λοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. δὲ καὶ ἐὰν 

δανείζητε παρ᾽ ὧν ἐλπίζετε ἆ ἄπο- 
λαβεϊν, , ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; 

καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἅμαρτω: 

λοῖς δανείζουσω, ἵ ἵνα ἀπολάβωσι 

“καὶ γὰρ οἱ ᾽ἁμαρτωλοὶ |Όνοδο πο 1οτο 

ΕΕΝΙΡΘΕΡ ΥΕΗΡΙΟΝ., 

ἰακονασγαγ ΠΠπγ ο]οα]ς, /γοπι {αΐν. 
πα αωαν (Ἡγ οονέ αἶεο. νο ό 

6τοτγ οπθ λα αρκοίμ ιο. 
απά {οτι Ἱηπι πο ἰα]ζοίἩ απ’αΥ 

1 σοοᾶς, /ἀθπιαπᾶ Ίθπα ποῦ. 
Απᾶ αξ Τθ ποπ]ά Ὅαί πιθι 
δΏοπ]ά ἆο ἴο οι, 15ο ἄο 18, 
Ἀἶδο {ο παπι. 

γοι, π]αῦ 
λαπ]κς Ῥαγθ γοῖ {ου εἵεπ 
αίπηους Ἴονο {νο ΦΊο Ίοτο 
ένθπι, Απᾶ 1 γο ἆο ᾳοοᾶ ἰο. 
ἄιοςθ Ίο ἆο σοοά {ο σοι, σ]αί 
απ Ἠαγο 67 Ίος 6Υθη 
ίππους ἆο Ίο β.πιθ. Απά ἵ 
Υθ Ἰοπά {ο ἐἔλοδε Γοπι Ίο Υθ 
Άρρθ {ο τθοςῖνθ, αἱ, ἐιδη]ς5 
Ίαγα ο ) «ἴου 6Υθη.Ρ1ηῃ6Υ5 1επᾶ 

Έοχ ἰέ πο 1919. 
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{ο εἰπποτς, {ο .τθοθῖγθ 5 τησ]. 

8δ Ἑπέ Ίοο σε τοι οπειπιίςς,|τὰ ἶσα. ὅδ πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς τη Τεέωγην Ῥαΐ Ἴονὰ γοιγ 618: 55 

{ «5ο ϱγθυσ 0Π6:;” πἀντὶ Ῥεπη, ὮΠοπΏβοη, Ὅγοῖας, Ῥοππ]εί!, 

Ὁματρε, Ἰοχίου, Οππαρ., Ὠϊοῖς., Κοπᾶ, Μ. Ὑυπαὶς., Μοπί., Έγαβ., 

εοπιπί 5 Εε]σ., “6επ Ἱορο]]ὶς :) 1. Ἰ6γ., «α ἐοᾶο” “Μα” ἵς 

βαρετβποις, ι 

} « ἀθπιαπᾶ ;” ἀπαίτε. Άπαας, Εαηᾶτίοῖς, ΤΠοπΊδοα, ματρο, 

Όαπιρ. Ἐοῦ. (Τμαχ., {η υρτὂο), 4ο ἄεπιαπά ]γοπι δι ἐς 

σγοτᾶ, “Ῥαο]ς,” ος “αραίπ ἶ8 βαρετβπους, αΑσαϊπ” ποπ]ᾶ αἱρηϊ[ν 

Όμαί 016Υ Ίιαᾶ Ώθεν ἁρπιαπᾶρᾶ 2ᾳ/ογε. Β]όοπιῖ, (Ν. Τορί.): «Τη 
ἄϊβετοησο Ῥθύπθοη αἰτεῖν απᾶ ἀπαιτεξν 18 Ειοῦ πο {οτπιου ἀεποίες 

ἰο ασ] αἲ α ΓαῦοΥ; το Ιαΐΐος, {ο ἀδπιαπᾶ αξ α γέρμ. Τα τρ οὐἱτ 

οίμες Ιηείαπος Ὑ]οτε ἐλίς γοτῦ οεσπτς (οἷι. 12 : 30), ἴέ ἵς τοπᾶστοᾶ 
:βμα]] Ὁο τθριτοᾶ,” Πέτα]]γ, «, νο επο] τοαπίτο,” ος « ἀθπιαπά,” 

1ήὰἀθ]] (η υογδο), "{ΓθαπεπΗΙΥ α]εο ο ζεπιαπά οἳ οπο.” Αοσογάίηρ 

ο ΕἰγπιοΙοργ, ἀπαιτέω Ἰθῖπς οοπιρουηᾶοᾶ οἳ ἀπὸ, ἔτοπι, απἀ 
αἰτέω Ἱοσ]ά βἱση]ῇγ “ {ο ρεῖς Ποπι 1. 6., “το ἀθπιαπᾶ, ». Περ. 

ΑΜ. Τοεί., λατ κ» ( ἄο ποῖ οσαοὲ”]. ᾿ 

Σ 60 ἆο 76 4ἶδο {ο έποπι ;” καὶ ὑμιεῖο ποιεῖτε αὐτοῖο ὁμιοίωφ. 

Ἰμοπ., ῬΓακοβ, '66π 6ο. Ὁμοίως ἰξ τεπᾶετεᾶ “ο” (Ε, ν.) 

Ἰωϊο ὅ τ 10. Ἰπ Ες Ἰηδίππορ, “ο”. ρἶνες {λαο εχαοξ 5εηςο οἱ 
ὁμοίως Ὑητ]ι οἰθαχπθἙβ απᾶ {οτοθ. Τὲ Ἰαγπποπίπθς πι ους Ῥχοσθηέ 

Ώρα Ἰοφιιοπάὲ, «Αἱθτηαίίτο, “ᾷο γ αἶκο ἵη 1ήκα πιαηηε Το (επι 

1 Ἠλαπ]κςι” χάρις. Ἴλοπι, Ῥθηη, Βοαν]ο, Ὁμαιρε, Ῥἱοξς., 

Οµπιρ., ζεπά, «ΑΑ « ἐλαπίκα”. ας πο αἱησαίαν ἔοσπι, « ἐλοηῖς” 

π]ίοἩ 61ο Ἑ, Ῥ. ἀεϊτοᾶ {τοπι Τγπᾶα]ο, 16 Ἰποοιχεοῦ, «Χάρις ἵδ 

ογ]άεπΏγ πβεᾶ Ίπ 1316 8οΠ8ο οἱ μμσθὸς, “ χθροπιρεµςρ.”. Βο 118 

ΡΑΤα]ε], Μα[ή, ὃ : 46, τίνα μισθὸν ἔχατε. Οοπιρατθ γ. 35 οἳ είς 

ομαρίος, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὁμῶν σολὺς. Ἰαίποὶ Ῥαχαρβταθος 
ποία ὑμῖν χάρις ἐστέ; “ απᾶ Ῥτουπήϊ α Ὅου οομβοηἠποίαί 1” 

Ἂμ αἩ αἰθπαίνο τοµᾶειίπρ, “ πλαῦ ναυκς ἆο ο ἄεεενο ἳ” 

Ώοπα] {Πἱ6 ρογ]ναρ» {5 πού φα(Ποἱθηδ] ἠἡεγαί. Ἴρο. α-ὁ ἀπὸ [άοι 

ἄε] βιασῖα [οοππο τοροπιροηςα] ἰοηάτοϊς τ” 

.. ΠΟ ϱΥΘΠΤ” καὶ γὰρ. Ποῦ. ος. γὰρ). Τπ ΠΙΔΗΥ Ἰπδίαηοςς, 

καν 189 ἐπεποίνο, εᾳαἰνα]οπῦ {ο ««έοο,” ενου,” οἵο. Τηΐς 16 {1ο 

χοπᾶεείης οξ Τλοπα.: Γεεῖαγ, Ὑπακοί., Φοαν]οίέ, Ώ]αῖς,, Οαπιρῥοῖ!, 

Ἐειᾶ., Ἀπρις, Μ., Ματᾶροϊς ᾿ (δπ. ἕως -5]). Πες, Ν. Τεςῦ, 

Ρα ... 

ο Βιαμῖςς, ”. Β6ο τ. 83, ποίρ. 

«Τον ονοπ.’ 860 τ. 95, ποίο, 

απ]αί Πιο]. 898 γ. 53, ποῖο, 

Ῥεο ν. 92, ποῖθ, 

:.Ἕποπεοι, Ῥθηπη, Οαπηρῥρα!ι, Ἐθηᾶτίοί, Μ., 

.ς 

ο 

- 

3 κ {ου ογεη.” 

απ απ γεη." 
Βομοϊεβο]ᾶ. Ας ἀπολαμβάνω εἱρηϊθορ βἰπιρ] {ο ἰαζε, οἳ Ίσυε 

οπι ΠΥ 98 (Ώο8., Ἰμεχ.), ενα 1ά6α οἳ ὁασς, αβαίη, οἳ {π γείωγη 

ἵ6 ποῦ {ουπά ἵη ἀπὸ, Ὀα{ ἵ6 Ῥεϊοησς {ο 1ο οἰχουπηδίαμσες. Ἰθποθ 

αὐν γατα” ΑἹοι]ᾶ Ὃο ἠαλοίσει, 8 διρρ]επιεπἰαγη. 968 Ἠοῦ.. 

(Τοκχ., ἀπελπίξω). Τμ Ρ]χαβθ “48 πιποὰ αραἲῃ 19 απιδίρηους, 

α5 16 15 ο[ίθῃ ςθᾶ {ο οΟπΥΕΥ {πο Ίσα οἱ ἁοιδ]ε {ιο φιαπῖέ ν. Ἡ 
ἴἶιθςρ πγοτᾶς ας ταἰαἰπσᾶ, ἴπς οτᾶες εΏου]ά Ῥ6, ““ ἴο τθσοίνο ασαΐπ 

ος πιο]... 1η πιοᾷσγη Ῥηταξοοίοαγ, τὰ Ίσα ποι]ᾶ δο «απ ορπΐνα- 

1θηί,”. οἩ, πιοτο Ποτα]]ψ, «απ θα] εματο” Τήᾶᾶο]. Καν]: 
“Τὰ Ίσα εαἆεπι, αγία Ἰ. ἴοοο κἰδηϊβοαί σοτίεηι ἔρεανι, Φερωπίῶ 

διπηπιαπε, εἶηο πδαία εὖ πλεονασμῳ, αἶπο πἩ]ο απσπιεηίο αιό ἀου]. 

πιθηθοι”.. Ἡ]οσπιῇ,: “Ἀπολαβεϊν, ἵΒ ιπεᾶ ου λαβεῖν ἀπὸ τένος."'. 

“Ας πηπο]ι αραϊῃ ”. οπἱφἰπαἔθᾶ τεμ Ἰγῃάα]ο, 

.: «]ργο. Το Ιπβοίοη οἳ ἐο ποπαϊπα νο “το 5 πΠηοςθς- 

βα17. 1έ ἵ6 πο οχργοοά ἵπ Άι ἴοκὲ; ποιο ἶξ πο επρλακὺ 

π]ήοὰ. ἄεπιαπᾶς 145 156. ο τ. 2, ψΝἩθχθ {316 βαπιθ Ῥηταξο 066118, 
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ΕΙΝ ΖΑΜΕΒ) ΥΡΕΘΙΟΝ. 

απᾶ ἄο ροοᾶ, απᾶ ]επᾶ, Πορῖπς {ου 

ποὐήπςρ αραίπ; απᾶ γοαχ τοπαγᾶ 
εΊα]] Ῥο αγοαί, απᾶ 76 επα]] Ῥο ἴθ 

οἰή]άτοι ο ιο Ἡϊρ]ιοςί: {οτ Ίο 

16 Ιπά απίο ο ππύαπ]{α] απᾶ 

έο 0π9 οτ]]. 
86 Ῥο το {ιετοίοτθ πιοτοῖ{α], α5 

Ὁ. ἘπΕΕΚ Ἴπχτ. 

ἐχθροὺς "ὑμῶν, καὶ ἀγαθοποιεῖτε, 

καὶ δανείζέτε μηδὲν ἀπελπίζον- 
τες Καὶ ἔσται ὁ μὶσθὸς ὑμῶν 

πολὺς, καὶ ἔσεσθε ὐἱοὶ τοῦ ὑψὲ 
στου" ὅτι ἀὐτὸς χρηστός ἐστιν 
ἐὸ τοὺς ̓ἀχαρίστους καὶ πονη- 
ρούς. γίνεσθε οὖν οἰκτίρμο- 
νεο καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν 

ἘΕΥΙΒΕΡ ΥΕΗΒΙΟΝ, 

πιθα, απᾷ ἄο ᾳοοᾶ, απᾶ ]επᾶ, 
(ορίηρ {ον ποβίης ἐπ γοὔώγη; 

απᾶ γουν τοπανά «ν]] ϱ9 ϱτοαί, 

απᾶ "γο ν]] Ῥο "ροης τοξ 116 

Μοεί Ἠϊσι, {ου Ίο ἶ5 Κῑπᾶ {ο 

819 απύμαπ]κΕα] απᾶ σον1]. 'Ἠθ 86 

{λανοείοτθ “οοπιραβείοπα{6, 'ογθη 

α5 τοι Ἐαίμθς αἶδο ἵδ “Ο0ΠΙ- τους Εαΐ]ιθγ αἱδο 15 πηθγο{α]. 

8 ζαάσο ποῖ, απἆ Τ6 εἶνα]] πού 

«ῶθ ἠμάροᾶ: οοπᾶθπιη ποῦ, απᾶ 7ο 

Εἶια]] ποῦ Ὦο οοπᾶσπιπθάς {οτρίτο, 

απά:σο εἨα]] ῶο {οτρίτου : 

88 νο, απά 16 εΊα]] Ῥο ρἶται 

ππίο οι; ᾳόοᾷ Ππθαξατθ, ργθβεβθᾶ 

ἄοπη, απά οπακον {οσείπου, απἆ 

δικασθητε. 

/ . α 

θήσεται ὑμῖν" 

ὀἰκτίῤμων ἐστι. 
νετε, καὶ Οὐ μμ κριθῆτε. 
καταδικάζετε, καὶ οὐ μὴ κατα- 

ἀπολύετέ, καὶ ἆπο- 

λυθήσεσθε' 3 ᾿δίδοτε, Καὶ δο- 

/ Ν 5 ε 

πεπιεσµένον Καὶ σεσαλέυμένον 

Ραββίοπαΐθ, «πάρο ποῦ, ᾽απᾶ 51 

ἀγο γπῖ]] ποῦ Ὦο Ἰπᾶροά ; οοπ- 

ἄδπιη ποῦ, απᾶ 7ο πΠ] πού Το 

οοπᾶσπιηθᾶ; {οχρῖτε, απᾶ /7θ 
ΙΙ Ὦο {οιρῖγοη. (πο, απᾶ 58 

αἴξ πγ!Π Ῥο ρἴνοη {ο γοα; βοοᾷ 

πηθβθτθ, ῥργθβεθά ἄοπῃ, απᾶ 

5τ καὶ μὴ κρέ 

μὴ 

, 
µέτρον καλὸν, 

ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺε ὑμῶν. Ἐεπᾶ.  Οαπρ., αεί, Ῥ]οῖς, 

Ὑογίου, Θματρο, Φοαηαζέ, Μ. 

ε αἹορίης [ον ποὐμίπρ ο γεης μηδὲν ἀπελπίξοντερ, 

Νοτίοπ. Β]οοπι: “Ἀπελπίδειν ΠΠ Ὦθ {ος ἐλπέξειν ἀπὸ τίνος.” 

Ἠεηςθ π γειγη ἵς ἠαΠοίσεὰ, α5 Ἰη Υ. 34, 68 ποῖθ οἩ ἐ]λαῦ γαιςθ. 

αγ το.” ἔστω, Τβοπι., ΤνΑἰκοίς, Έ σπα, Βοαπ]θίέ, ΌΠατρο, 

Νοτίου, Ὠἱσῖς, Κεπά., Μ. 

Σ γε π]] Ρο”. ἔσεσθε. ΤΠοί, Ἰγακες, Ῥεηη, Βοατ]θῦῦ, 

Όματρο, Νοτίομ, Ὀίοἷς,, Κειά,, Μ. 

π «βοπβ:”.. υξοὶ. ὙΝεξεν, Ὑναικεῖ, Ό]Ἱαπρο, οσίου, Ὠ]οῖς,, 

Όμπρ., Κεπᾶ., Λησας, Τμο]πα]!, Μ. Ὑπ]ρ., Μοπί., Ένας., Ῥετα, | 
Οµεία]., Θο]ος, “ ΠΗἱ:”. ο Ὑγείίε, κ βὅῃπθ . Β. Ῥτ., “ ῇἱςτ” 

Βραν. απᾶ 065., “ Ἠἡ]οβ ΤΠ πτοτᾶ εἰου]ά ποὺ ο οοπ[ουπᾶςᾶ, 

8 9 Πεαπεη ἵς, ἵπ πο Ἡ. Ῥ., ση] παιδία. Ἠοῦ. Ν. Τεεί., 
3. Βψι, -σᾶὰς. 

χα ϱΕ {1ο [οςί Ηίρα; 3 ὑψέστου. Τποπ., Βοατ]θίέ, Νοτίοη, 

Οµπρ., Μ. Ἀμίς ες οἳ αοᾶ οσσατα Πομπεα]γ ἵα 11ο Β. Ῥ. οἱ 

ιο Ο, Τοεί., ποια {1ο Ἠσοῦ. ἵς Ἠρψ, ππᾶ ἴλο Εορί. ὄψιστος. 

Βορ Νιπιῦ, 24:16. Ὠουί, 9:46. 68 Τμαῖτο 1. : 89, ποῖθ, 

Σα ρνῇ;”. πονηρούε.. Ἐθιά, Απραβ, Τοπ]. «ΑΑ πονηρούε 

Ἰ8 οἸοθε]γ οοηπεοίθᾷ ΙΕ τοὺς ἀχαρίστους ὮΥ καὶ, ἴλο 5αρρΙο- 
πηθπίατν “{ο”. οἳ {θ Ἑ), Ὑ. 19 βαρενβαοµ8. 8ο π [μα ατί]ο]ε 
16” π]οὮ ἰς το] α 5αρρ]απιεηῦ, ἐλουσ] 1 ἷ5 ποῦ ἡσ[έοίσεά. 

“Τον. 1 ἀτορροά Ὦγ Τ]οπα., ἸΓοξίογ, αεί, Πατρθ, Ν οσίου, 

Ῥϊοξ,, Οαπιρ., Μ. “Το”. { ἀτορροά Ὁγ Ίμοπι., Ὠίοῖς, απαρ. 
“Νο αχίῖο]ο ἵπ Ῥοΐσ., Ώο ἸΓοῦία, Ώραπ., 1005. 

Σ4Ἠο” νίνεσθε. Ὠ]σις, . απά Α. Οαπιρροϊϊι, Εοπάνῖοῖς, Μ. 

Υε” 1 Ἠαροιῇποις. Θθο Υ. 35, ποί, Όοπιῤατς ν. 31, ὁμεῖς 
ποιεῖτε, πηθτο {ιο ποπαπαἶνο ἵς οχρτοςεοᾶ, 45 επιρλαίἶο. 

3 οοπιραξεἰοπαίθς ” οὐκτέρμονες. ἸἈοτίοη, Ὠίοις., ἄταγ (ποῖο 
δη Άποπε). Τπε ποπὮ οὗμτερμός θἱσυῖβος εοπεραςεἑοἈ, 1658 5ἴχοηρ 

(γε Ἐοῦ., Τις.) πω ἔλεος. πο Υοιῦ οἰκτείρω εἰσπίβοι {ο 

Γεεὶ ρῖηι ΓοΥ, ος ὄσεαιοη οἵ α Ὠλίηα.” ΤάάάδΙ. Ἠτείβολ.: («Α0 

οἶκτος, οοπηπηϊβοταΜ1Ο) ΠΙίΡΕΥΘΟΥ οοπἹπιίεεγο, 56. ποοπξαἑῖνο Βερί, 

Ρτο Ὁπῃ 2 Ἐες. 19 :28, Ῥε, 103 :159.”. 1 16 ἀἰπῆηρ]ε]εά Ίγοπι 

αλοιυύπρ πιεγσι, Ἠοπι. 9:15 [αποίοά τοτραξίπι ἄοπι Βορί., Ἠκοᾶ, 

ὃδ τ19, Ηευ. Όσα δαν πρπη πα Ἵδδτων πώπη) 

ἐλείσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτειρήσω ὃν ἂν οἴμτείρω, Ὦ. 1 

μΠ Ἰανς πιθγο οἨ οσα 1 ση] Ίανο πιθΥογ, απά Τ 1] Ὄσνο οοπΙ- 

Ραβείου οᾳ ποπ Τ πΥ] Ἰανο οοπιραςείοη.”. Τη σα5. ὅ τ 11, ἔἶνο 
αεοίίνε οὐντέριων ἵ τοπᾶονσά (8. Ῥ.) “οἳ ἱοηᾶον πιονογ.”. Ἔλο 
τεπάθηίπα “ οοπιραβεῖοπαίρ”. ἀἰθμηραίκμες έλα γγουά οι ἐλεήμων, 

α πιργοἰ{αἱ,”. αμᾶ ἶς αρρτορι]αίο. Οὐπέρμω», ῥτορεγῇ ταίαῦ ἴο 

ια ἴεεήπο Ῥνοᾶποθά ὮΥ. να ππῖβουγ οἱ οἶὗνειε. Ἰαἰπωὶ: "δε 

᾿αἰέιγ εγσα αἶίο δεπέρηϊ, δἱειὲ εἰ Ῥαϊεγ υεδίον ὑεπίσηιις οἱ. Ὑουα- 

Ὀλσαι Ἠουναίσυσα Ώναία αοᾷ Ααχωνάνῖηί τοάςλάσνωπή ποπιίης 

οἰκτιρμεοὶ, ΟΠ ἑαπέστα πηἰθοτίοοχᾶϊαπι Ἰπζ]σαί, 5οἆ οῖαπι απΊΟΥΕΠΙ, 

Ὀοπέρηέίαίση, οππι οααπαρ]ασ/πής 1 ]οοίς Ν. Τ. γεεροπᾶθαξ Υοσα- 
Ρα]ο ποπ Ἡ. 6. /σνογ, ὑεπέβμαίας, Ὀεπευο]εηία. 38. 40 τ 111! 

108 14. Ἠος, 2:19, Ἠἶπο 4ποαπὸ οὐμτέρμων που απίαπι ποσά 

Παζ ο οογώίαγε, 5εᾶ Θ1]απα ΟΠΥΠΙΠΟ Ῥδπίσπαπι, αὖ Ίου ]οσο.”. Ῥ]ουπα 

Πο]ᾶ “Οὐκτέρμονες Ἰιοα]ά Ὁδ τοπᾷειθὰ ποῦ /πιεγοία]ν Ὀαῦ / οοπι 

Φακεἰοπαϊε, ρἰίης απᾶ τοΠενίηρ, ποοοχᾶϊῖης Το 7ους Ῥοπας, ἐῑπε 

ἀῑδίχεδεες οἳ οὔιουθ.” 

5 ρΥ0ῃ ας; καθὼς καὶ Ἴλοπι, ὮΓαἷκοί., Ὁἱοις, Πε]α]] 

Καθὼς ἶς ές γεπᾶετοᾶ (8. Ἡ.) Ὅπκο 1 τὸ: 19 198: 24:24. 

0οὐη ὅ :28, οἱο. 6ο Ἐοῦ. (1μεχ., ἐπ υεγόο). τη ἴμῖθ οοηδγασδ]οι 

σε] οιαὶ, ιο ]α[ΐες 15 τοσαχᾶθά 45 φεοπαδείο ἵπ ἐγαηε]αίίοι 

ο  ϱοπ]ρβερἰοπαίθ.”. 86ο ποῖο α. 

ἆ «το τῇ] ποῖ Ῥο Ἰπάρεά ς” οὗ μὴ κριθῆτε. 
Βοατ]αίῦ, Νοτίου, Ρἱοἷκι Μ. 

: πο πΏὶ πο Ὦο ορπάρπιπθά:” οὐ αἳ καταδικασθῆτε, 

Ὑγα]καξ, Ῥοπα, Θμαρθ, Ν οχίοπ, Θοαι]θίέ, Ραἷς., 11. 

Ὑακεβο]ά, Ῥεπα, 

Ἰναζεί., Ῥεημ, 

{γρ πΠ] Ῥο [ουρίγοπ;” ἀπολυθήσεσθε, 

Ἰοτίοη, Ρἱα]ς., Μ. 

ξ αἱ πι] Ῥο ρἶνοα;”. δοθήσεται. 

Εἶνεπ 3}, Ῥοπα, Βοατ]οίί, Κοπᾶ., Μ. 
ὙΓακοβο]ᾶ («11ο πι δο 



60 ΤΗΕ αΟΡΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝά το ΤὉΚΕ.- ΟΗΑΡ. ΥΙ. 

ΚΙΝά ΦΑΜΕΒ) ΥΕΠΡΙΟΝ. 

γπηπίησ ονοΥ, 5ηα]] πιον σἶνθ Ιπῖο 
γοις Ῥοβοπι. Έον ση] ἐθ 54π1ο 
πηθαβαγθ ἔιαδ 76 πιθίο πα], 18 {΄ 
βΠα]] Ῥο πιθαξατὀᾶ {ο του ασα]η. 

99 Απᾶ Ἱθ βρ8Κ9 ο ραταβ]ο πη-|-- 
το ἐλοπι; Οαη {19 Ῥ]πά ]θαᾶ ια 
Ῥήπά 2 αα]] λογ ποὺ Ῥοῦμ {11 
Ἰπίο ὧο ἀῑίου 3 

460 Τ]ιο ἀἄϊδοῖρ]ο 15 πού 4Ώοτο 
Β156 πιφείου : Όαξ 6Υ6υγ οπθ Ειού ἵ6 

Ῥεσίοοί, ελα] Ῥ9 ας 19 πιαρ!ου. 

εἰς τὸν Κόλπον 

αὐτοῦ: 

α8ΕΕκ ΤΕΣΤ. | 

καὶ ὑπερεκχυνόμενον δώσουσιν 

αὐτῷ µέτρῳ ᾧ -μετρεῖτε, ἀντιμε- 
τρηθήσεται ὁ ὑμῖν. 

59 Ἠἶπε δὲ παραβολὴν αὐτοῖς, 

ἠήτι δύναται Τυφλὸς τυφλὸν 
ὁδηγεῖν; ; οὐχὶ ἀμφότεροι, εἷς βότ 
θυνον πεσοῦνται; : 

μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον 
κατηρτισµένος δὲ πᾶς 

ΤΒΥΙ ΡΕΡ ΥΡΒΕΒΙΟΝ. 

5μαει ἰοσοίμου, απᾷ ταππῖης 
οσους, 1] Ῥο σίτει Τη{ο γοιτ 
Ῥοβοπ.. Εου Υ ἴιο εαπηθ πηραδ- 
ας. νμ]ο] 19 πιθαδαγθ, 
κκ]ί 1ῃ Ῥο πηθαφαγθᾶ {6 γου 
αραῖη. «Απᾶ 19 βροκο ὁ Ῥρατα- 88 

Ῥί6 {ο {πεπι, ὅαη 19 Ῥ]ϊπᾶ ΄παπ 

πρη]ᾶο -α Ῥ]πᾶ πια οπΠΙ 
ποῖ »ροΐᾗ. {β]] αἰπίο α οι ὔ - 
ΤΑ. ἀϊδοῖριο 1 ποῦ 8βογθ 11840 
ΜθασἸοτ; Ῥαή «ποτ οπθ, ΙΕΗ17 

ὑμῶν. τῷ γὰρ 

οὐκ ἐστι 

5 α ψῇ] Ῥο σῖγου ;”. δώσουοιν. Ν αεί. Έθηπ, Νοτίοπ. ΤΗ8 

Ρίαγα] Ἱετο 18 τεηᾶετθά 45 α εἰησα]ας, πο τοῦ Ῥεῖπο πςθὰ αξ αἩη 

πιρειβοπα]. Κτίπα]: ““Ζώσουσε, ἀαδιμπ, Ἱπιρετεοπα]1ίος, ϱἳ ποτε 

Ἠεῦτβοταπι ἄἰοίαπι Ότο δοθήσεται, ἀαδίζας, οοπησαί 1β1; 

Ἠοϊταὰ οπῖτα νοιοα παϊίνα, παπιθτο΄ Ρ]πτα]ϊ βοβῖία ῃτο Ρδσεύνίς 

πβατραυί, τίᾶς.Ίμ1ο.. 12 : 48”. Βο Ίωκα 16 :9, δέξωνται ὑμᾶς 
εἷς τὰς αἰωνέους οκηνάς, “}θ 1ΙΑΥ Ὦ9 τοθῖγθᾶ Ιπὶο ετετ]αξίηρ | µε 
αμ άοπε.”. Τε Ἐ. Υ., Ὁψ απιρὶογΊηρ “' ανα] πάθη ρἱνθ;”. Ηπιέξ 

1Ἠθ {λοαρλί οἳ νο {οχί, απᾶ {ατηίεᾗες απ {πιρίοροτ ααρ/εοί {ο πε 

τα). ἈΒ]οοπιί: “Νο μα ππεη ϱ1γθ;) αἱ, α5 αΐα]κου ἑχρ]αῖης, 

εἁαὈΐθας νοῦίς κοϊ]οθί α Ὀεοῦ” ἛῬσπα:  Τπἱς Ιάἱοπιαί]ο ρίιταςθ- 

οἱοσγ, επιρ]ογθᾶ Ὦγ 84. 1αΐο, πλἩ]οᾶ Ἡθ τορθαίς Ἱπ Ο. 16 : 9, εἱρπῖ- 
Β69 οπἱγ, τοῦ], ος οια]] δε αἴνει. 119 ασθηῖ, οὗ αρεπίς, {ο πἩ]ο]ι 

1: τοτΌ Ῥογέαίης, 18 ἠπιρ]ῖθά ἵπ {1ο οοπἱοχἰ”. ο Ὑγείΐο, ““πνᾶ 

της---θοἩβ ουσ”. 5. Ἐτ., “επ νοις ἄομπετας Πα]ας, “ βοίὰ 

ἀσΐα;”. Οασία]., “ ἀοπαριθατὃ 

{γι ΤΘ οοιτεβροηᾶβ πλ ἐῑλο Ἐοτίείοι οἳ Ματῖς, πΊενο 

ηϊθ {αχί Ώρα ἐν Ῥε[οχο {1ο ἀαίίνο. ο 1ο, 

} «γη π] σας” ᾧ. Ίλοα,, Ώματρο, ζαπᾶ., Το ιπα!!, Μ. 

Β. Ἐν. “ ἀπ ;” ρου α οοἩ 16.” 

Χ ατο πιθβδητα;” μετρεῖτε. Ἓεμα, Βοατ]εῦί, Ὁματρο, ἸπΠῖς 

τοτῇΏ οοοπτς πἶπο επιος {η {ιο Ν. Τοεί,, απᾶ 16 τεπᾶρτθᾶ “πηθββηνθ” 
Τη εἰκ οἳ εδ ο.5εΏ Ὦγ {πο Ἑ. Ὑ.. “ Μείε” {8 ο,φο]οίο. Τὲ τας 

Βτεί επιρ]ογθᾶ Ὦγ Ὑ1οἱ{ ἵτ 18 ἴοσπι, “ Ῥὶ νλῖομ γθ πιείεη: Τν 

εἶια]] Ῥο πθίοπ.”. 9ο Ἐγπάα[ε, “Τθ πιεῖο---εΠα]] πιεη ππθίθ {0 οι 

βσαῖη ;”. ΟἼαηπαας, “ο πιοίθ ση πα]] εἶνα]] οὔλες ππθη τηείθ {ο 7οι 

αραϊΐη ;”. (ςηδγβη, “το ταθοίο---ελη] Ίπεη πιθαῦε ἐο Τοι βραἰπ.” 

Τμοςο τετοίοης 4το οοπβϊείοπῦ {Ώ πδῖης “τηθίο ” 1η οῦ] Ἰπδίαποες, 

ακ απ ο. Ἰακος, Κεπᾶ, 9ματρθ, Θοατ]είέ, 

1 ας Ὀ]πᾶ πιαπ/”. τυφλὸς. Ἰπακεῖ, Νανᾶοσι. Ἀεΐσ., ““6επ 

ὈἨπάε ; ” ο ἸΓοαίία, “ επ Ἐ]ϊπάον :”. Ὅαπ., “ οη Ῥ]πά :”' . απᾶ 

5, Ἐτ., Ὀο Βασγ, “απ ανοπρ]α:”. 1ραυ., “απ οἵθρος”. Ὠϊοᾶαα απά 

1181. “ππ οἴθοο.”. Ἠθρ. Ν. 168, ην Απο αγἰῖοῖο οοσατΒ ἵη 

ιο αχ, ἴπο ἱπᾶθβπίίο 18 αρρτορτίαΐο ἵα Ἡπα]ία]ι. “1ο. Ὀηπά ” 
91 ψαγς Ἰηᾷ]οαίθς Ἠιαί {μα ποπ απᾶετείοσᾶ ἴ5 α ρἰωγαῖ, ποοοτάῖης 

{6 Οι αίδις Ἰοημεπᾶέ; ἨθιιοἙ, οΟΙΗΠΙΟΝ χθπᾶρυς βἱνναὺς 5αρβοςθ αῦ 

816 ποια ἴο Ὦ6 βαρρ]ίοᾷ 19 “Ῥεπεοπθ,” οὗ “πε. Το δαρρὶο- 

πηοηίανγ “πια "' ἵς εββεπί]α] {ο οοιηρ]είο ἴθ βοηίρποθ. 

ια. 

πα κ ρμ]ᾷρ.” ὁδηγεῖ». Ῥεην, Ρο ίπβοη, Ομπηρ., Άηπι5. ο 

ποιο, « ἄρι ορ ποΐει ;” 8. Εχ., « ρυἱᾶεν :"' 1ρευ., “ βυϊασ.” 

Τάᾷᾶο]ὶ (1 υεγδο) : «Τὸ Ἰαιά οπθ αροη Ἠ5 1γάγ, Ώθποο {ο 51 οἳυ 0Ἠ8 

{λε αἨ, βωίάε, Μείαρ]., ἰο πωίάο, ἰεαο].. 8ο ὁδήγός 18 α Είάε. 

1άᾷᾷεῖ]. Ἐορ. (6η υεγδο) : “Το Ιειὰ {ια αγ, Ν. Ἔοεί., ἵο Ἰεαά, ἐσ 
διέάρ 5ο ἆολα 16: 19 τὸ πνεῦμα τῇς ἀληθείας, "ὀδηγήσεε 

ὁμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθεια», Ἑ.. Ὑ., ὁ Ἠιο ϱρήσῖί οὗ επιμ 6 

πΏ] ᾳαὶᾶρ γοα {πίο αἲὶ ἀαδι”. Αεΐς 8391, ἐὰν μή τις ὁδηγήση 

5 Ἑ. Ὑ. “ οχοερῖ 80π16 πιαὮ ελου]ᾶ ᾳπἱάθ ποῦ”. Ἠσνο {πρ 
ο ὑη]όις 5θηςο ἵ5 « {ο {θαοῖι' 38 1ὲ 18 ἵη {ο Ῥαεξασο πηᾶος οθη- 

βἰάργαίου. Τ16 ποπ ὁδηγοὲ ἵς τοπᾶσγοᾶ “ ρυἱᾶρε Μαι, 39:16 

(οἱ). ὁδηγοὶ τυφλοὶ, Ἑ. Ὑ., “ Ὀ]πᾶ ρα]ᾶρε” Αοΐς 1: 10, περὶ 

Ἰούδα τοῦ γενοµένου ὁδηγοῦ, Ὦ. Υ., Ἡ οοποβιηῖος «πάας, σηίοἳν 

ας συἱᾷς.”. Ἐοπι. 2:19, Πζέποιθάς τε σεαυτὸν ὁδηγὸν τυφ]ῶν, 

Β. ., “Απᾶ ατί οοπβᾶεπὲ ᾖἶναῦ ἴλοι ἐ1γεο]ξ ανύ ο πυίᾷο οἱ {1ο 
ΡΗπά.” .ἀἑ ..Ἱ 
5 α- Ῥ]πά 1παπ’ Βεθ ποῖο 1. 

ο φῇ]]- 911”. πεσοῦνται, Κεπᾶ., Αυσις, ! Τλοπην Ὕγακοεί. 

ὙΓεεῖεγ, Ῥθπη, Βματρο, Ν. οσ6οἨ, Βολχ]οίέ, Οπιρ., Μ ο 

Ρ 6 ΡοβἩ ;” ἄμφότεροι. Τμόπισοη, Ὑγακοῦ, Βοαπ]εβέ, ματρε, 

Νοσίοη, Ὁμαρ., Κοπᾶ,, Ἰηναϊτα]]. Αοοονᾶϊηρ {ο οας πδαα] Τηοᾶρ 

οἳ ερθαἰ!ης απᾶ πηδίπα, “ ἄιογ ". 15 βπρετβπου. Ὠρ᾽ Ὑγοιίς, 

 ππετᾷθη πίρμε Ροίᾶο-- 4μ1]οη πα Ίναυ., απο ϱ.ΘΥΔΠ θπίγρη ος ; μα 

Βραή., “πο οὐθνᾶἩ ἄπιρος” 

4 α {Πίο α ἀῑίο]ι )’ εἰς βόθυνον. Ὑακεοβο]ᾶ, Ῥθηπ, Βοατ]αῖί, 

Ὁμαχρθ, Οαπηρ., Άπαις, Τμοϊ πα], Ἠοῦ. Ν. Τοςέ., «Ἠθῦ, -Τμόπι, 
απᾶ Ὠίοζ., “Τπίο α Ρε.” Το Ίηδον πρπ οἑ ” Ενα” Ῥεωνς « αῑ[οῖι; 5 

Ἰ6 ποῦ απἰλοτίσθᾶ Ὦγ 1ἱιε {οχύ. Τ]ιο Βουσ]ὲ ἶ 1, «απ ἀδολ, ου Ρᾷ, 

πηίο]ι πιαγ 8 ἵπ {μα ραίἩ οἳ ἐς Ὀ]μᾶ πιο.” 

ΣΑ ἀϊκορίθ;”. μαθητὴς. «Α5 ἴλο πουη ἶ5 απαγλγοις, “ιο” 

πνας ἱπιρτορετ]γ Ἱηδετίοᾶ ὃν ἸγηδαΙο (ρτοραὈίψ οπι 1αμον”ς 

«ευ ἆ ἅποοι 3}, απᾶ Πΐ6 τοπάσηῖης Ίνας οορῖος Ὦγ Οπαπππες, ἄ.θμε- 

ται, απᾶ πο Ἐ, Ὑ. Ὑποξ Ἰοπετατ, Ίνας “-α ἀῑκοίρίο” 8ο 
ὙΜακαί, Ῥοπη, Νοτίου, Τε] πα], Ὀο Ὑγοίία, “ εἶη. ζἤπσευ 

1ρου., “ πη ἀῑδοίρα]ο :”. Τέα]., “ Ἡ ἀῑεοοροίο ;”. Έλουα. απᾶ Αησας, 

αρ εομοίαν. 1έ {5 {ο Όο τοσνείξοᾶ ἐῑναὶ ««Ίβασπου ' Ἰαᾶ ποὺ Ώδδι. 

πιαᾶο ἐ1ς ο(αἱνθ]οπό οἱ µιαδητὴε Ὁγ ἴμο οατ]γ Ἑπολίοϊ ἱταπεῖαίοις 

Ππείσθά οἳ {ιο Παβία «ἰνούρωλω», :« ἀἰδοῖριο” πο Ιαίέον ἐσυπι- 
Άοψοναν, Ώας Ῥθοσπιο 5ο ουστοπέ, λαέ Ἰνθ παυδὲ γοἑαῖη 16 ἠηφίομά 

οἳ «Ίεαυπος)' ος “ θομο]ατ.” 

. «{ρσῃοτ.”. Φορ σἩ. 2: 46, ποίθ. Τποπη, Ίακεί, Ῥματρε, 

Βοππ]οξξ, Μοσίοη, Ομπιρ., Ῥ]αἷς,, Κεπά,, Μ., Τπεἰπα]!. 

τα Παῇςσ ρυοραχθᾶ ;”. κατηρτισµένος. Ῥεῖς., « γοϊκα]” Τη8 
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ΚΙΝαά ΑΜΕΑ) ΥΣΕΡΙΟΝ. 

41 Απᾶ ψ]γ Ῥολο]άθεί ἴιοα {16 

πιοίθ παῦ 15 ἵη {γ Ὀτοί]μοι”ς 679, 
Όπέ Ῥογοθίγόδί : ποῦ {18 Ῥδμπι Εναί 

1 {π {μΐπθ ού ογοἲ 

43 Είδιου ἩΟΙΠ οβηδί μοι 5αΥ 
ῖο ἴψ Ῥτοβιος, Ἡτοί]ος, θέ πο 

ρα]] οπ6 {11ο πιοίο Πιαί {5 ἵπ πο 

6/6, Ψηθυ οι {Ἠγβείε Ῥοἱιο]ᾶσδέ 

ποῦ -λθ Ὄθαιη ια! ἄ9 ἄπ πο ο η΄ 

οσο μοι Ἀγροσπίίθ, «οαδύ οι 
Εγαί {1ο Όθαπι οπέ οἳ ἠήπο οὖπ΄ 
676, απᾶ 11η. Αα] έ Έιοι 5οθ οἶθατ- 

1 ἰο ρα]1 ουῦ θλο πηοῦθ Εαῦ 18 1η. 

ὕπγ Ῥσούιογ”Ἡ 656. 

6ΒΡΕΚ ΤΕΧΤ. 

ἔσται ὧς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ. 
3 τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν 
τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, 

τὴν δὲ δοκὸν τὴν ἐν τῷ ἰδίῳ 
ὀφθαλμῷ « οὐ καταγοεῖς; 4 3 πῶς 
δύνασαι λέγειν τῷ ἀδελφῷ σου, 
᾿Αδελφὲ, ἄφε ἐκβάλω τὸ κάρ- 
φος τὸ ἐν τῷ «ὀφθαλμῷ σου, 

δοκὸν οὗ βλέπων:. ὑποκριτὰ, 

ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐ ἐκ τοῦ 
ὀφθαλμοῦ σου, καὶ τότε διαβλέ- 
ψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος τὸ ἐν 
τῷ ὀφθαλμφ τοῦ ἀδελφοῦ σου. 

ἘΕΥΙΕΕΡ ΥΕΕΒΙΟΝ. 

Ῥτορατεᾶ, "ψα1] ϱο α5 Β15 ἴθαοῦ- 
ϐγ. "Νου, πἩγ Ώο]ο]άεδί έοιι 41 
ἄιο υπιοί αῦ ἶἵς π Αγ 
Ὀγοῦιοτς 67ο, Ῥπέ Ρεγοσίγεδί 
πού πο Όθαπα ἴῑιαί 15 η {ήπθ 

οὗ 6761 τος Ἡοπ οαηςί {πο ἐ2 

β0Υ {ο 1γ Ὀτοί]ος, Βτοίμου, 1θέ 
πιο σοα5ί οα{ {μθ πιοίθ ἐλιαῖ 18 

{1η {πο 678, πΊθη οι 1πψ- 

φα]/ Ῥο]ιο]άθεί τοῦ ἴο Όθαπι πι 

Ὠήπο οἵππ εγοῦ "'Ἠγροοπίίο | 
Βτοῦ οαδί οπξ ιο Όθαπι οπῦ ος 
Εάπο οση 676, απᾶ ἴπει ιοι 
ψὶ] ϱοο οἱθαχ]γ {ο ομςί οπί θ 

πηοίθ {μαί {5 ἵπ {1γ ῬτοίμθςΒ 

38 Έοτ α Ρορᾷ περ Ῥηπαθῆι 4 οὐ γάρ ἐστι δένδρον καλὸν,]6γθ. 'Έος αι ἵβ πο ρᾳοοᾶ 48 

τετ καταρτίδω Ίας {πο αἱρπϊβοαίίομς, {ο ῥτερατε, ἰγαίπ, 0 

Λγπίο], ἐλογουρ]ὴψ, τοῬί, αἡιιί, Υεοίογε. ἸλᾶᾶςΙΙ. 1 εἱρηΐβοα- 
Πο οἳ “ 6117 ἱηθίσποίεά ” Ίας Όθοι βρρ]ίοᾶ ἴο Έλα ΡαχΩοἳρ]θ Ῥεχα 

ὮΨ βοπιο ἰταπεϊαίοτα, 96 Τποπι, Μ.Ι 9 ̓ οἴμθις Ἠβγὸ “' οοπρ]είε.” 

Ἠγαἰοβο]ᾶ, “ ἀαὶγ Ῥτορατοᾶ;” ᾿Νοτίου, “ριορετῖν Ρτοραχοᾶ ;” 
θαπιρρεϊ!, ““ετευγ Ππίε]ιοᾶ ἀῑξοίριε ;”. Ώο ἸΝούίε, «ντα ρεὈ]]ᾶεί 

ϱοση:” 6. Ἐτ., « ἰοπῦ ἀῑεοῖρ]ο αοοοπιρῃ ;””. Β. Ἐτ., «πιαίς βοτπηό, 
οι ολεαρίο εετα οἷοι Τοευ., «ρὶ απθ ἵα βἶᾶο ἩβοἨο Ῥευ- 

{εοῖο, βοτᾶ,” 6ο. Οοπιρασίπρ ἰλῖς ραβξασο πίΏι ὅολα 15: 20, 
Ώρ ἰποιρΏέ βθθπις {ο Ὦθ ππὈείαπία]Ιψ {Ελς, «ον ἀεοῖρ]α 
(ἰθαγπεγ), Ἱανῖης Όθοι γε] (αϊποᾶ {ος ἀἰοίρ[ίπεα), πΙ Ῥε 1]ςα 
Βἱ6 {εασ]ες.’” 

πο αΏοπθ᾽ τουάρτίης 1 Ῥτοίειτοῇ, Έοτα ϱ πῖεἃ {ο Κθορ πθας 
ἔλθ ἐασί, ὑ εοποίδεηέθθ απᾷ ζἡργα]εψ. Το εχραπᾶ Βιρ ὠλοπσ]έ, 
απά τοπᾶοε 16 πποχθ Ρετερίοιους, Ῥε]οησς {ο {1θ ροΙπτηθη/α{οΡ. 
Ὄτ. Ἑπτίο (5 αποἰθᾶ ὮὉγ ΈῬεην) 5αγΕ: «1 πο οοπιρβτο Μαέ, 
10 124 (29), ἆοπτ 15 : 20, ἴἩρ π]ιοῖς Ῥαβξασθ 8Εθπι5 {ο Ί1θδΗ 

Ὠιαῦ ιο ἀἰεοῖρ]ος πεγθ Το οπροοί το νο ἐτεαίοά ας Ελοίς πιαδίον.” 

5 ἁπῃ Ῥο:”. ἔαται, Τποπιεοῦ, Ὁπασμε, Οοασ]εύί, ἸΜοτίοα, 
Ἐεπά,, Μ. 

“ “Νοπτ” δδξ. Ἔλρπι, Ἠγακο Της ρατβῖοῖο 1 18 χθρατάρᾶ ας 
ωοπλύπιιαλέυρ Ἠετθ; Ἠθῃοθ {1 ϊ6 Ρτορο]γ γοπᾶετοᾶ Ὦγ «ποπ. Ῥου. 
(1ος. ἐπ υετῦο). 

5. Τὸ 18 Δεοπποᾶ Ῥορύ {ο τοίαῖα “ πιοίο’ α]ΜιουσΏ 16 ἵς ποῦ απ 
οταοί θᾳπ]τα]θηί οἳ κάρφος. πρ Ῥα6β4ρ6 πας Ῥθσσπιθ 8 Ρτονετὸ 
Ἰν οὖν Ίαησαασα, οπᾶ μα ποσα] Ίθβιοι Ἆπς πο Ίθες /ου06 πιο 
Απιοίο! έμαπ Τ6 πγου]ά Ἡατο πῖι αβταγν) " οναδς” “ερπίος,” οἳ 
δα υσίρ Κάρφοξ (ἄοπι κάρφω, “ ἴο π]ειοι ”) εἰσηίβες α «γή 
ὡαζε (1αξ. ραΐσα, Γοδέωσα, εέρυ]α), ἀΥΝ ἑωΐρς, «ἴγαιοο, πςρᾶ Ὦγ δ]τᾶς 
{ς οοπαύτασξίης ἐλεὶς ποαία. Ῥΐπς, Μαισ]ο, εἶαῖ]ν ταδδίο] Τμα8. φωϊοφιζ- 
α. Βπου]ά 1έ Ὦρ Ἀθοπιρᾶ κ .ὰ 1ο ἄτορ “παοίο” “ βρπίου ” 
ποπ[ᾷ Ῥ6 πιοβὲ αρρτορσίαίθ, 

καργσ” ᾖ, Τποπι, ἸΓοκοί, Τδδίεγ, 5Πατρο, βομ]είέ, Έεμα, 

Κονίοα, ΟΕπιρ., ὈἱοΚίΠΒοη, Σοπᾶ, Μ. ο ρασα]εὶ (Ἠ. Ῥ.) Μαι, 

π:4, 

σ «ραςέ οί; ἐκβάλω. 8ο τοηᾶθτεᾶ Όθίοπ ἵΏ ἐῖς Υοτεο (1. Ὁ.). 
Ὀπϊουπιίσ ἵπ ἐχαπε]αβίοη {5 ορεζαϊπ]ν ροββῖθ]θ Ἠετθ, 45 ιο 5απιό 

Βιουσλέ 1 τεργεςαπίεά Ὦσ {με νατρ ἵπ Έμτρο Ἰηβίρησςς, “ Ομεέ 
οαῦ ” {8 οἰσπιο]οσίορ]]ψ οχβοῦ, υη]θ 1 {8 1ο πςσα] τοπᾶρτίπρ οἳ 

Ες νουΏ 1η {μο Ν. Το. Α5 απ αἱθθτπβέίτο, “ έἷκο ου(,” ἴπ ιο 

ἔτρο ηβίαποθς, 399 Ῥεπῃ απᾷ Τβοπι. 

Σπ πο οπηΏ εγε;”. ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου. Ὑακεβε]ᾶ, 
Ώμαινρο, Βοοχ]οῦέ, Ἱοτέοη. Τ1θ οοπβίχαοοα Ἀθγθ ἵς ποὺ {πο 

84ΠΠ6 ας ἵπ ν. 41, τὴν δὲ δοκὸν τὴν ἓν τῷ ἰδίῳ ὄφδαλμῷ, πλετθ 

τὴν (5εοιπιάὸ) 18 Ῥτορετ]γ τοπᾶετεᾶ 5 α βαὈβεῖέαίο {ος ἔῑλο τε]αίῖγο 
απᾶ νουῦ (ἡ Ειαῦ 193}, Όπί εἰπιρίσ, τὴν ἐν τῷ ὄφδαλμῷ σου 

δοκὸ». Έειος πο Ἱπθρτίου οἱ “μα 18” 16 ποῖ τοριϊτεᾶ Ὦγ ἔἶνα 

τεσί, 

5 Ἠγροοΐϱ 1" ὑποκριτὰ, “Ἔλου,” ἵη 1ο , Ἡ., ἵ6 8αρεΥ- 

Ππους. Ἰοῦ αθεά Ὦγ Κεπά,,  Οαπιρ., Ἰοτίοι, Ὠΐοις, ὙΓακεβε]ά, 

Ἔλοπι., Πο], ος «θπθυα. Τό τας Πτοῦ Ἱπίγοᾶιοεᾶ Ἰπίο Οταη- 

πιθχς του]βίοη, απᾶ [τοπι μας οορῖοᾶ ἷα ἴπο Ἡ. Ὅ, Τὸ ρτοραδ]ν 

οπ]ρ/παίοᾶ ἄοπι 1μ1ἱμοτς τεπᾶσιίης, “Ῥα Ἠειολ]αυ, Έπειτα Ἱ6 

πο ποτᾶ οηπἱνα]θας {ο “ Έπου ” {π Ώο ὙΓοιίο, αἲ. Ἐν., Β. Ἐτ., Ὀο 

«1Βασγ, Βραμ., Τρο5., Βἱοᾶαᾶ, Τία!., 7;., ο; ερ. Ν. Τερύ, 

ει να Ἔοσ Όμετο ἴ6 πο ϱοοᾷ ἴτθε;” οὗ γάρ ἔστιν δένδρον καλὸν. 
Ἠεεῖεψ, Ῥεμη, Ῥἱοῖς. (” εοππά ἴτορ”). Ἐεὶρ. “απ Ἡεῦ οἨ ἵς 

δθεη ᾳοεᾷθ Ῥουπι. Πίπας απᾶά ο ἸΠείίε, “ Ώθηπ ες ἶ5ί Κοῖπ 

εαίεν Ῥααπι. Β, Βτ., “ ας 1] πγ ἃ Ροϊηῦ ἆατόοτο Ῥου.”. Τρας., 

αῬοταιθ πο οί ἀτροὶ Ῥποποι”. Α5 απ ε]ίοππαίνο τεπάριῖηᾳ, 

α Έ ου λαέ 1 ποῦ Α βοοᾶ ἴτεο. Βο Ἡ]οοπῇ, Οαπρ. (ο έίπᾳ 
α [ος”, Μ. Τι ΆΏοτο τοπάσχίπο 18 ἀἄεεπιεᾶ οχασί, απᾶ παοτθ 

εαρλοπίου» λα βενετα] οἴ]ιας τηράθα οἳ ακρτοκίοα, πλίοῖι δν 

ΌΏθον αἄορίθᾶ Ὦγ ἰγαπο]αίοις. 
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Έινα σΑΜΕΕ) ΥΡΗΡΙΟΝ. 

ποὺ {οτΏι οογταβί ἀπαές ποίέου 
ἆρίμ -α οοττὰρί -πθο Ῥήπο {οτι 
σοοᾶ ἡγαῖθ. 

44 Ἐογ ΄υουγ {πο 19 Χπογα Ὦγ 
Βΐ9 οσα {γπ]δ: Ίου οἳ ἤιογηβ πΊθη ἄο 
ποῦ ραίμογ σα, πος οἱ α Ὀταπιρ]θ- 

Ῥπςὴ ραὔιοτ {1ο ϱΊ8Ρ6Ρ. 
46 Λ. ροοᾶ πιαη οί οί {19 ροοᾶ 

θᾶδατο οὗ 5 Πθατί, Ὀτίηρεϊι 

{οτί ἰλαῦ πη]οἩ 15 ροοᾶ ; απᾶ η 

ονῖ] πια οαί οἳ ἴ1ο οσὶ] ἐτθαξιτο 

ο{ Ἠ16 Ἡθατίό, Ὀτϊησεί]ῃ {οτί ἐῑαί 

π]ήσε Ίς ον]: {ον οἳ ἀιο αραπᾶ- 

ποιοῦν καρπὸν 

καλόν. 4ε ε 

σῦκα, οὐδὲ ἐκ 

ὀταφυλήν. .. 

αθεεκ Τεχτ, 

δένδρον σαπρὸν, 'ποιοῦν καρπὸν 
ἔκαστον γᾶρ δένδρον 

ἐκ᾽ τοῦ Ἰδίου Καρποῦ γινώσκεται' 
οὗ γὰρ ἐξ -ἀκανθῶν συλλέγουσι 

ὁ ἀγάθὸς ἄνθρω- 
πος ἐκ Τοῦ ἀγαθοῦ ̓ θησαυροῦ΄ τῆς 
καρδίας. αὐτοῦ Ὑροφέρει τὸ ἄγά- 
θὸν. καὶ ὁ πονηβὸς ἄνθρωπος ἐκ 
τοῦ πονηροῦ θησαυρὸῦ τῆς καρ- 
δίας αὐτοῦ προφέρει᾽ τό πονηρόν" 
ἐκ γὰρ τοῦ περισσέύµατος τῆς 

Ἔθνιθηυ ΥΕΠΕΙΟΝ.. 
Ἔοο «π]ὶο] Ῥοστοίι αραά Απαἱδ; 
που 15 μοτο α Όδᾶ ἴτθρ π]]ο] 
Ῥθατεί] βοόᾶ ἀλαϊΐ. Ἐοἳ ετόνγ 44 
ορ 15 ΚΠΟΊΏ γ΄ «195 οἵη Γή. 
Ἔοχ /8ι6Υ ἆο ποῦ ᾿ραίμοι 58 
Ἔοπι Ε1οΓ35, που ἄο 11δγ ραΐ]οι 
σταρθς ΊΤοπι Σᾳ Ὀταπιρίο, ἈΤ]ιο 4ὔ 

Ἰβοδᾶ -Ίιαα οπό ο {1ο προᾶᾷ 
ὤφφαρυτο οἳ 1ή9 ηθατί, Ὀτίηροί 
{οτί λος πλ]σλ 16 ροοᾶ” απᾶ 
ΗΠ9 ον1] πιαπ οπί οἳ ο ον 
ἵπεαβατθ οἳ Πἱ5 Ἠθατί, Ῥτίηρεί] 
{οτί Πιαῦ π]]οὶ 16 ον, {ου 

Ιοπί οἳ {ιο αὈππάαπορ οἳ ἴε 

ον ο 

σαπρὀν' οὐδὲ 

βάτου τρυγώῶσι 

ε γμίοἩ Ὦθατοίὴ :” ποιοῦν. ' Τποπ., Ὦ 9ο, Μοτίοη. ΤΠὴς 

ατγαησαπιοηύ Ώθ]οΠρβ αἶβο {ο Ῥθπα απᾶ εοπιο οἱμθις, πο Ίαν 

ἐπιρ]ογεά “Όππος {οτί ος  Ῥτοάσσες” ας {1ο ταρ. Το 

ΡατΗοἴρί] οοηδποίῖοα παὶρἩῦ Ῥο χοἰαϊηοᾶ Ὃγν εαγῖαρ, “που ἵς 
ποτε α Όπά ΄ἴγεο Ῥθαπίπς ροοᾷ Απ, ΒΜ], ποοοτᾶίπρ {ο οἳς 

1άΐοπι, πο Επί γοτὈ {5 πιοξέ βίας απᾶ Ῥειερίσποιθ, “Το 

νθαυ ”. 16 ρτε[οσαβ]θ ο “{ο Ῥυΐας {οτί 48 ποτς ωπή]ίατ, αλά ἵπ 

Ἱαγπαοηγ τὰ να ρτθβεηέ πδαρθ. οὗ 116 Ἐπο]ε]ι, 

 «Ῥαᾷ” σαπρό», ποια Πα αβ[οοίνο παπα]! Ίας ἴλο 
Βθηβα’ΟΕ Τοίέεη, οἳ ἀειαμεᾶ, ἵΏ ία σα8θ, Γόπι ια αἀγιπιοῖς, οπᾶ 185 

σοπίχαθέ {ο καλὸν, 1ὲ 886Ίης {0 Ὦθ πρᾶ Εεπετίοαϊὴψ 56 οᾳυἱτα]θηί 

{ο πυνηρό. Ἑτείδομ. ({π υγο). ο Ἱδ 15 αρριεᾶ ἵπ Μαΐέ. 
159 148 {ο ἤρ]ιες π]ήοῖι Ίανο Ώθεῃ γεσεπίῖη ἑαζεη, Ὀαὸ αἲο παζιτο]Ιγ 

ππβὲ 1ος ῆοοᾶ, Τη ἐίᾳ ἱπείβποο, πεγ Απο πο βαρῃοβεᾶ {ο Ῥο 

αἱ ραᾶ ”' {σαπρὰ), Ῥθσαπςε ἰλιόγ Ἠαᾶ Ῥεσοπιθ Ραείᾶ. 

. «1 Ὅτιοςο ἵπ φεγδοπί{βοαἑίοπς, νο αρρ]οαίίοι οἳ “πἱς”” 

{ο ἠλήῃσα πνῖ]λοαῦ Πέο {5 α νἱοἰαίῖοη ο ρταπιπια σα] Ρτορχίοίγ. 

τ «{πογ ἆο ποὺ ραΐἶες;”. «οὐ-- συλλέγουσι. Ἐεπᾶ., Βοπτ]εῖ, 
Ὑεεῖεγ, ΤΗεννα]], Ῥδπα. (ή ἴιογ σαΐ]ιεν ποῦ”). λετε ἶ5 πολίπρ 
19 {19 ἰθχί {ο απή]ιοτίπο {ια Ἠ9ο οἳ «πιο ”' αξ α ποπαἰπαξίγο. Τ1θ 
Ῥτοποῦπ “ {αγ ” 18 ἐμεγείοτο Ηέετα], απᾶ [ατηϊςΏες α. ροοᾷ 5εΠςθ. 

ΒΕΠ, σε πια} τορατᾶ συλλέγουσι 38 πποὰ ππρεγεοπα]η, Ικο δώ- 
σουσι, ἵπ Υ. 38 (469 ποίθ εο ᾖοο), οπᾶ δέξωνταε, ο. 16 19. Ἡπ 

Ἐα σᾳ5θ, {ο γοτὈς συλλέγουσι πᾶ τρυγῶσε Ελοι]ᾶ Ὃ6 τεπᾶοτοᾶ, 

1ος Ὥρθ ατο ποῦ ρηἱλετεᾶ {γοπι ἴποτπθ, που σταρθΒ βατμενθᾶ {Γοπι 

5 Ῥταπιθ]οῦ . Έλθς γετος ατο τοπἀετθᾶ ἐπιρεγδοπαῖὴ Ὦν 11ο, 
ὙΓακεῖ,, Οαπιρ. ο Ὑγοιίς, “«ἄεηα πἰολὲέ γοι Ὥουπει Ἠεδοί π]αη 

Ἐεΐσοη, που γοπ ἄθγ Ἠθεῖο Ἱοραοῦ πιαυ Τταυρεπ.” 8. Ἐν, 

σας 0ᾳ π9 οποῖ]ο ραβ ες Άριθς 6σ -ἄθθ ἐρίπθς, εἰ οἩ πθ Τθη- 
ὅπαρο ρα ἆθε ταἰαῖης 85 πἩ Ὀηήκκοπ.” Τμῖς τοηάδτῖπο οἳ ἴ1θ 

τοτΏς, ας ἱπιρθικοπα]ς, ἴ6 εαρταίΗθά 8 απ αἩειπα [ίνα Υθίδίοη. 

ες μ Ὀταπμ]ε;᾽' βάτου. 

(«631 ῬταπιΏ]θ”). «Βάτος ἵδ  ϱεμεγῖο ἴθιπι αρρ]ἰεᾶ {ο -αηγ 

Ρτίοζίν ὀιή, οὗ σηγαδ. Ῥοῦ. (κ... 1 1ς ἀεβηθά “ Ὀταπιδ]θ,” ὓγ 
Ἐομίπρος, Τάρο]. Ῥτοίθομπείάας, «γι, αρπεές.”. πο αἀάϊείοι 

οἱ Ῥβ]ν” {ο είς ποτά π 11ο Ἡ, Ἡ. 18 βαρθγβποτθ. Ὦ9θθ 

Νοτίοπ, Ἰεείοσ, ΑΠσας, Τ{ο]ίηδοι, 

Ὑγευείοτ (Ὀ]οῖ., « Βταπρ]ο”). «Απ ἄκανθῶν 18 τοπᾶδτοά εἴπιρ]ψ 

Ὦγ “λογής” (ποῦ " ἔποτη-ουρίιθς ”), ής πγονά (βάτος) εἰου]ά 
οοιτεβροπά πι παί [ουπι. .. 

Ά 4116 ροοᾶ πιαη;”. ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος. ΟὉαβπαρ., Ἠοτίοη, 
Ὑπακεί, Τποπι., Κεπᾶ, ῬΒε]ρ., “ ἂε ροσᾶςθ πιεηβοµε;”. ο ὙΓοαιίε, 

“Ώου ραίο Μοαπεομ ;' Β. Βτ., "Ἡοπιππθ οπ:” 1005. απᾶ 8Ρρα5., 

«οἱ Ἡοπιρτο Όποπο.”.Ὠιοάαά, “Τ) ποπιο Ῥποῦο” ἜΤ]μο ανοίο 

τίαβ ἱπιρτοροτί οπή θά ν Τυπᾶαίο (ρέμθρα Ἴτοπι Ἰοραχᾶ {ο 

Τεν τνοιεῖοα, “εἴα ραίετ Μοηδο]”), απᾶ β΄ τηϊθία]κο πας 
{οΠοπεᾶ Ὦγ ο εαὈεεαπόπῃ Έηρ., τοτςῖοπ8, ἆοπῃ {ο Ίπαῦ οἳ 1611. 

ΊΜο. Ῥϊταβεβ, “ές σοοά πιαπ/’ απά “πε εν πιαη,” ποῦ οπ]σ 

βοοοτά πηή(α πο {εχί, Ῥαί ατε ἵπ Παυπποαγ πει ος Ιστ. Θθὰ 

Ῥ. Ῥ., Ῥτου, 11 117 16 :19. 

{ α Ἠνο ον] πιλη:”. ὅ πονηρὸς ἄνθρωπος. Ἴϊἁο χ6δβοης 35- 
αἰρπεᾶ {ου τοἰαπίηο ἴῑιο ἀθβηῖίο αγἠο]θ ἵπ τοπᾶετίπας ὁ ἆγαῦὸς 

ἄνθοωποε, αἲε εἠπα]]γ αρρ]ἰοβρ]ο Ἰειθ. 6ο Ἰααῦ πο. Τ]ιμς 
Ἔλοπ.,, η αἷκες, Νοπίοι, Ὁαπηρ., Κεπᾶ, Το ατο]ο ἵς τοἰαὶηοᾶ 

4ἶ6ο Ὦγ Ῥε]ρίο, Ώο Ὑγοίία, α. αμᾶ 8. Ἐτεπολ, Ώο Βαογ, Βραῃ., οπᾶ 

1ου, 

1” οα6 οἳ,” ἐκ. ο ίς ποτά ἵ6 Ῥτοροτίσ τεπᾶειοᾶ ἐπίορ ἵπ 

ες γουςθ, {, 6., Ἡηθγς 1ὁ οοσἩ18 ἵη ἐκ τοῦ ἆγαφοῦ, θὰ ἐκ τοῦ 

πσνηροῦ. Βο ἸΝεξῖοΥ, Ώπατρο, Οαπιρ. ο Μαςέ, 12: 84, ἐκ γὰρ 
τοῦ περισσεύµατος τῆς καρδίας 18 τοπᾶστοᾶ ἵη ἴμο Ἡ, Ῥ., “ {ος ους 

οἳ ιο αὈππάβηςσθ οἳ Ίλια Ἡθατί, δίο. Τ16 νοπάρτίηρ {π {μα 1. 

ἵ6 4η Ὡππδοθεδαϊγ ἀορατίαιθ τοία ἴμ αδια] εἱροϊβοάδίοι οἱ ἐν, 
Τέ, ποψθύας, ὀήριπαϊθᾶ πει Ὑιοίξ, ο πας οοβῖεᾶ νοραξίπι 
ϐψ Ἰψηδαίς, Οὔαπππσυ, ἄεπονα, Ἠλείπις, αηᾶ Ἑ. Υ. Ας οι 

νετείοι πας πικάρ {τοπ ο Ὑαἱραίε, οἩ ]οοϊίίηρ αἲ ἐμαί, το Πηᾶ 

ιο γθαβοη [ου ἔμθ τοπάρτίηρ (πλσὴν Ίως Ῥθον. ορηξατϐ) ἵπ μθ 
ἴπο Ῥτεροβίῖους Ὦσ τ]ίοί {ο Τα {παπεαίος- εκρτεξερά ἐκ: 

Ῥοπας Ἡοπιο ἆθ Ίοπιο ἔῑιθβαυτο---ππσίας Ἡοπιο ἆθ πια]ο {ἩἈρεανσο---- 

οκ αρππάαη ία, οπ]πα οοτάϊφ.”. Ἰταδησα, πει Ῥδίίες Ιαάρπιυς, 

ας ““ακ Λοπηο {Ππαβαπγο---οχ παα]ο ἰ]ίθβλατο---εχ βΡπάαπίἶα οπίπι 

οοτᾶϊς”. Το τεηάετῖηρθ οἱ Ῥεσα, Οᾳίβ]ῖο; απᾶ Βολούί ατα {πε 
βηηια; «5 Ὠσίπα 19 εηιἰγα]εμέ οἳ ἐκ ἵπ 118 μπες Ἰηδίρποςβ, Τ18 
τομᾶσσίης 6 υπϊδοτηι ἕη Βσεῖαο (529), Ἠοῦ. Ν. Τεεί, (α), Βε]ς. 
(« αἱ”), ο Ὑγοίο (” α1ς”), 3. Ετ. ( ἀθ), 1ρες. (“ ἆθ”). 
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Έτπα ΣΑΜΕΕ) ΥΕΗΡΒΙΟΝ. 

819 οἱ ἴ1θ Ἰθρτέ Ἠ]8 πιοπ!]ι βροα]ς- 
αἱ]. . | 
46 Απᾶ πΆγ οα]] το τηρ Τμοχᾶ, 

Τιοτᾶ, απᾶ ἄο ποῦ ἴμο ἠήπσα πῬῖσλ 
16αγ 7 .. 

4ΐ Ὑποδοσγος οοπηοίἹ {ο πηο, 

απά Ἰθατθίὰ. πι Βαγἴπρ5, απᾶ 
ἀοθῖ Ίλοτα, 1 γη] εἶιοπ 7ο ἴο 
π]οτι 119 15 Π]εο, 

48 Ἠο ἵρ Π]κο α ππαη π]λο]ι Ὀπϊ]ὲ 
4η Ἠοῦδθ, οπᾶ ἄἱρᾳοά  ἆθ6ρ, απᾶ 
414. 019 {ουπάαοη οἩ α τοσῖς: 
αηᾶ- πΊθη. 116 Ποοᾶ.. 41086, {1θ 
βἰγθᾶπι Ώθαῦ τοἱοπιοπ{]γ προη ιαῦ 
Ἀοβθ, απᾶ οοπ]ά πού βἶα]κο 16: {οτ 
6 πας {οαπᾶςᾶ προπ ο τουῖς. 

| 
αξξες τΕση, 

καρδίαν. λαλεῖ τὸ στόμα. αὐ- 
τοῦ. ο. 
«35 πι δέ µε καλεῖτε, Κύριε, 

κύριε, καὶ. οὐ ποιεῖτε ἆ λέγω; 
Ἱ πᾶς ὁ ἐρχόμενος πρός µε. καὶ 
ἀκούων µου τῶν λόγων καὶ ποιῶν 
αὐτοὺς; ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν 
ὅμοιον.  ὅμοιός ἐστιν ἀνθρῴπῳ 
οἰκοδομοῦντι. οἰκίαν, ὃς, ἔσκαψε. 
καὶ ἐβάθυνε, καὶ ἔθηκε θεµέλιον 
ἐπὶ τὴν, πέτραν:.. πλημμύρας δὲ 
γενομένης, προσέῤῥηξεν .ὁ.ποτα- 

μὸς τῇ. οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ 
ἴσχυσε  σαλεῦσαι αὐτήν'. τεθε- 
µελίωτο γὰρ ἐπὶ, τὴν. πέτραν. 

ΒΕΥΙΡΕΡ :ΤΕΠΡΙΟΠ. 

Πθαγν 115 πιου/1 βρθα]κοίμ. ΝΟΥ 46 

πΏγ ἄο ο οα]ἱ πιο ]οχᾶ, Ποτᾶ, 

απᾶ ἆο πού ἐὰο Εήπσς πλίο 1. 

ϱαγἳ ὝἨ/πρθγετ οοπηθίἩ {ο πιθ, 4ἴ 

απᾶ Πεατοία τηγ -αποτᾶΒ, απᾶ 

ἄοθίμ {πεπι, ΓΙ τσ] εἶοπ τοα 

2ΥΤΗΟΠΙ θ {5 ΊΚα, 

8 παν "ηϊ]άϊπς α Ἠουςθ, π]ιο 

οᾶαᾳ  ἄθ6ρ, απᾶ Ιαίᾶ ρα Γοππᾶ- 

εοη. τοη {μθ τοοῖς; απᾶ π]οη.. 

σ1Πθτθ. 08πηθ α. Ποοᾶ, {ιο δίτθαπη 

Ῥατες (αραῖαςό ναί Ίσαςς, απᾶ. 

οοπ]ά ποί βἶιακο 16, {ου 16 πας. 

ζουπᾷθά ο 1Ἡθ τουκ. Ῥπΐ 1ο 49 

ο ᾗς Ἠ]κο 8 

40 « 49 Ῥπὲ ο ἐλαί Ἠθατοῦι απᾶ| ὁ δὲ ἀκούσας. 
ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ  οἰκοδομή- ἀοθί] πού, ἵ5 Ἰ]ζο α πλαν εἶναί σε {Ἡ- 

καὶ μὴ ποιῄσας! π]ο Ἀθατοίἡ απᾶ ἀοθίμ ποῦ, {5 
κο α πιο π]ο Ῥα]ΐέ α Ἠοιβο 

κα μου” δὲ, Β60 γ. 41, ποίθ. ΊΤλοπι, 
1“ ποιᾶς; λόγων. Ύλοπι, Ῥοπα, Νογέοα, Βοατ]οἰέ, Ώμαυρε, 

γοκεῖ, Κεπᾶ,, Μ., Τηδἰταϊ. Έτοπι Όῑα «επεπογ γη]. νἨῖσ]ι 
Ώνθ Βανίοιυ ας πθρᾶ λόγος (ἴη εἰησαῖας απᾶ Ρίυτα]) {ο ἠπάϊομίο 
Βἱ8 Τηθοσασ ἔτοπι Ἀθαγοη {0 Ίηθπ---ἐ1ς οοπαπιαπᾶπιθηίς {τοπι {1ο 
έλος, τή οἷν ᾗς πιαᾶο Ἐποτνη---ἒέ ἴς ἀοείταδ]ο {ο Εππρ]ογ ““πνονά ” 
Ώπᾶ “ ποσᾶς” α5 αἩ θᾳαἱτα]οπί, ας [ατ απ {9 {άΐοπι οἳ ους Ι8ησαασο 
ΜΗ αϊοπ. ΤΠ ας θεα ρχορεχ]γ ἀἆοπο ἵπ ΤΙΩΠ7 3565 η 
Ὅε Ὦ. Υ. ΤΕ 1 ο ὃς τθστοοὰ ἰλμαί 11956, π]ιο πιαᾶ (μα 
υοικίοῦ, Ἠοᾶ ποὺ Όθει πιο ππίβοσηι ἵπ ἐΠοῖν χοηάργίησα, 968 
Μακ 6:06. ολα ἃ «841 85141: 6 «69: 12 141, 48: 11 : 8. 
Δοῖς 6 : 20. 

ᾗ πνηοπι». «Αοοοτᾶῖης {ο ργοξοπέ πσαρε, “«{ο” αοπ]ά ποῖ Ῥθ 
επργεσεεὰ Ἱεῖοτε «' ποπ. «Αἴῑου βασ]ι νθιΏς ας « Λος, θἱᾳ)” εἰο., 
ἵλοτο 8 απ οἰίροίο ο ιο Ῥτοροβίεῖο,. πίθα 1έ πγου]ᾶ οοπιθ 
Παταρᾶϊαίο]γ Ὀοίοτο ιο Ῥτοποσα. ΤΗΐς ταίθ οἱ ους Ίαησπασο ἰ5 
ΟῬεθενεά ἵπ 11ο Ἐ, ., 1 βαπι. 16:38. Κἴπρε «19. -Ῥαμ. 
10121. Ἐχοά, 26 :40. Τὴς δτεροξίθ]οη {5 Ῥγοροτ]ψ οπαἰεέοᾶ ὮΥ 
Τμοπι., Ὑακκοβο]ά, Βοατ]είέ, Μοχίοι, Ῥομῃ, Οαπιρθς!!, Καπᾶτίοῖς, Άηρας, Μ. ο. ἀ. 
Ἡ.Ῥα]ΐηςτ”. οἰκοδομοῦντι, 

Ρἱοῖς. («εποοίης”), 
δή ἄπρ ἆθορ ” ἔσκαψε καὶ ἐβάθυνε, 

Κοπᾶ, Μ. “ Ῥ]βσεᾶ.” 15 οὑσο]είς, 
ὃ ἵνα Γοππβρίίοι :” «εμέλιον. Τ]οτο 18 ποθιίης ἵη {1Ο ἐοχέ {ο 

ἨΝοσΓπηί 119 Ἅςο οξ 61θ ἠπάθβπέλο αχἰῖο]ο Ἠστο, 8Υ πιοτὸ ση ἴη 
Ἐνρ ποχέ Υ8:56, Ἡ16τθ «Φεμελέου ἵς τοπᾶστρᾶ «ᾳ Γουηάαίοη,” Ίη ἐ1λθ 
Β. γ. ΤἨοπι., Θλαυρο, Ἰαίέμος, “ οἶπο αγαπά 13. Επ. « ραῃς 
αἱ Ταἱγο ἄρ {οπάρπιανξ;”. ῶνθυ., « ππ Γιπᾶαπιθηίου”. Ἠοῦ, Ν. Τεεί. "που ΠΟ]. ι 
σος. {γα του]ς 13 ἐπὶ τὴν πέτρα». 

«Νοτίοῦ, Κοπᾶ,, Βοατ]αίς, ῆ., 

οκαξ, Θοατ]οῦξ, Ὠ]ο]ς., 

Τλοπι,, ὙΓαχκοῦ, Ὁματρο, 

ἅεω Ἐε]α;' ο ει, “ απἲ ἄεη Ἐε]εεη ;” αᾱ. Ἐτ., “σας ]8 

τοςπἙ)”. Β. Εν, "ας Ἰρ τοσιετ;”. ο. δαςγ, “εαν Ία Ῥίέτνο ;” 

Βραμ. απὰ 1δετ., “βοῦτα Ίω τοσα... Τ19 τε]αίῖοι οἳ εοπιρατίεοπ ος 

οοπίτα»έ οἴῖοι ρἶνος α ἀθβηϊίο βἰσπίβοαίῖου {ο πογᾶς πω τοεῖς (απᾶ 
ΡτοβαβΙγ {ο πιοςῦ ]ησαασεθ) π]]οἩ. ἄθπιαπᾶς α. οὐιτοβροµᾶῖης 

ΡατΏοῖο {ο Ἰπᾶϊσαϊο ἴιαῦ βιοῦ, Ίπ Ὠλίς οᾳ56, πέεραν 18 ρτθβεηίθᾶ ̓  
85 ἵπ οοπίηςύ το γῆν», Υ. 49. Ἐαοῖι οἳ ἴ]ιο πνοτᾶς, ἐθγεῖογο, Ἠπθ 
Όιο ατἠ]οθ. 

5 ιτ οΆπιο α Ποοὰ ; ' πλημμύρας---γενομένης. ““Ατοζβ". 18. 
Απιθίφαοπς Ίπ Επί οοπβἑγποβίοιπ. Όοπιπιο τοπᾶδτ βαρροςς 8ο 

{οπσλέ ἵᾳ ναί ἴλλο ππαΐου Ἰποτοαςοᾶ, ο βπο]]εᾶ αρπνατᾶ, πληοτθας 

Έμθ ἰάρα, ἵ6 αἰπιρ]γ ἐλαῦ απ Ἱπαπάαθῖου ἐοοῖς Ῥ]ασο, Ίλας ἵπ {ο 

Ῥατα]σ], Μαξ. Ἰ : 23, κατέβη ᾗ βροχὴ, καὶ ἠλθον οὗ ποταμο}, 

118 ταῖη οαππο ἄοψη, απᾶ {μα νους (Ξὐγθαις) σης,” οἱο, ία 

ἀεεοπίρίοα οἳ α ἰρπιροςκί πας ἰαΐζοα ἴνοπι ᾖποί ανλλοῖν Ἱσετο 

ΓαπηΠας {ο λα Ίθατοις. Τππᾶρς, 11αἲ], ἑοπιροσίς οἱ πηπά απᾶ ταίπ 

οσον ἁατίηρ 11ο προς ἵπ Ῥα]οςίτπο. Ἠίναϊοίς απε]] {ο ἑουτοπίς, 

απᾶ ἴπο Ίοσξος οἳ ἐθ Ῥοοτεν οἶασε, Ῥεῖπρ εΗρΗί]σ ῬαΠέ, {11 ἴπ 

βυεαῦ παπιθοις. Πλημμύρα ἵ6 ποὺ τοοτῖοίθᾶ Ὦγ νο Ἠε[οπ]ε[ῖο 
Ἠπτ]έοτα {ο ἔ]ιο Που οὗ {λα «εα, ἔλια ἐἱάς, πίοῖι ἶ5 1{8 «οηςθ ἵτι οἱαςεῖς 

πρασο. Επ]: “Γημμύρα απο γοσαῦα]ο Ααπῑΐα Ὥσαί. 99 19 

Ἠεῦρν. 99 «οχρτοκείέ, ἀῑοίέας ἆρ οχυηάμ{ίοπθ αααταπα- απθ](οαί, - 

πιατῖς, Βαπηήπῖς, Ίαους.”. 5ο Ὦων) απεᾶ Ἠοτο, Ίπ ιο Ἠοῦ. Ν. Τε. 
Το τοπὰοσίπς 6 α Ποοᾶ”. {8 ἀθπιαπᾶρά Ὁγ ἐο ἰοχέ; 16 ποπ. -- 
δέΐπς. απατέΆτους, Τ]οπι., βαασρο, Ἰοε]θ. 

. «Ῥαγεῦ;”. προσέῤῥηξεν. Ἐοῦ. (1χ.), ἴπ υ6γ0ο, “1ο ὀτεαί, ος 

ὑμγκέ ἰσωατά, οἵ τίροπ Άγ πο, ἰο ἀαδ]ν τυροη, ο αβαϊποι Ἡ 

α Ῥοαί”. εἰου]ά ο τεἰαϊπεᾶ, «δα “' νοπαπιεπΙγ” ϱποπ]ά Ὁγ αἲ 

ΤΊΘΩΠΕ Ῥο ἀτορρθά, ΤΗΐ5 ποτὰ {5 ποι τοβἰτ]ο(θᾶ {ο πιεπἰαί βοἲς. 

: ασαϊηθει” πρὸς (ιν οοπιροδήίοη). Ἴποτι, ακεει Ῥθπα, Ῥθπη, Οαπιρ., Ρἱςίς,, Καμᾶ,, πριν, ΤΗ6]παῖ], Μ. Τέλος, « θα Ρΐσ]., Μ. Βο τεηάρτοᾶ (1. Ῥ.) Ίπ τ. 49. 
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ΚΙΝ ΦΑΜΕΘ) ΥΡΕΘΙΟΝ. 

οπῖ α- ουπᾶαίίοΠ- Ρπ16 απ΄ Ποᾶςδ. 
προπ΄ 16 θατΏή ασαἱπδὲ π]η]οῖι Ε1δ᾽ 

βίτθαπι ἀῑᾶ ὅθαί, γομεπισπέ]/, απᾶ: 
Πππιθάα{θ]γ. 16 {α11, απᾶ: πο ταῖη: 
οὗ ἀιαῦ ποῦθο πας. σγοαῖ:- Πἐκείνης έγα. 

 6ΗΑΡ. τῃ. 

Νοπ πιει Ἡθ Ἠπᾶ οτιᾶθᾶ αἲ{ 1ής 
αγΊτσς {π᾽ Πίο απᾳἱοποθ. οἳ νο 
Ῥοορῖθ; 16 οπἰδροᾷ 19ΐο: Οαρον- 
πβἩτη. 

2 Απᾶ α- σον]: οεπζηνἰοπ)5 
βοινοηί, πο πας ἆραν απέο πι, 
πας εἰοῖς, απᾶ τοπᾶγ {ο ἄῑθ. 

8 Απᾶ π]ςη Ίδ ἨΠολίᾶ οἳ ϱ65ξ, 

18 δοπέ Πίο Ἠΐπι 116 ο]άςί5 οἳ 116’ 

ων 

ναουμ.. 

ὃ 

ἀπέστειλε πρὸς 

αβξες ταχή. 
ο. κο κ δα 39 κ... Αν ρω Νο 
σαντι οἰκίαν ἐπὶ την: γην χὼριό 

/ Θ σε ς ..- 
θεµελίου" ᾖ προσέῤῥηξεν ὁ πό 

ταμΌς, καὶ εὐθέως ἔπεσε, καὶ 

ἐγένετο τὸ ῥῆγμα τῆς οἰκίας 

ὀπΑΡ. ντ. : 

᾿ΕΠΕΙ ὃ δὲ ἐπλήρωσε πάντα] 
τὰ: ῥήματα” αὐτοῦ. εἰς' τὰς' ἀκδὰς' 
τοῦ. λᾶοῦ, εἰσῆλθεν εἰς' Καπερ:]- 

3 “Ἑκατοντάρχου δέ τῖ- 
νος δοῦλοδ. κακῶς ἔχων᾽ ́ἥμελλε 
τελευτᾷν, ὃς: ἦν' αὐτῷ: ἔντιμὸς: 

ἀκούσας δὲ. περὶ τοῦ ᾿Γησοῦ, 

πεπΊεηρ ΥΜΠΡΙΟΝ. 

οὗ {1ο ἑαΐµι, φΙΠιοῦξ 6 {οὐπᾶς-- 
Ποι; ασαϊπαῦ π]]ο] "ιο βίτθαπι 

μάνα, απᾶ ππιδδ]αῖοῖσ 1 ο] 

απᾷ "αυθᾶῖ πγας ο τπἶτ. οἙ Ειαί 

λουςθ, 

οἩλρ, τη: 

Νο’ π]οι «Ἡο Ἠθᾷ΄ Βπὶςιοᾶ 1 
1 Πἱ9 βαγίπσβ 1η ἐνρ Ἠθατίπς 

οἱ ἴιο ῬθοΡ]θ,. 19’ οπέογοᾶ Ππίσ 

Οαρουπαιπη. -Απᾶϊ α- οδοί 

οσἠζατίοπ/ς- βὀτταπίς «Πο: αβ΄ 

ἄθατ {ο Ἠϊπι,; «ρείηρ: οἰοῖς πας” 

εηροπέ {ο ἄῑσ; Απᾶ: “απῖπρ 8 

Ἠαχᾶ οἳ' 1ὁᾳίς, 1675δµΜ/5ο]ά σι” αὐτὸν ν πρεσβυτέ: 

3 ααπᾶ οτεοῦ γα ἐς τιῖη οἳ λαέ Πζπ5θ” καὶ ἐγένετο" τὸ 
ῥῆγμα τῆς οἴκίας ἐκείνης μέγα. Ἅλοπαβοι. Τΐ6 αιταπσεπιθηέ, 
Εἰπαί]ατ {ο Επαί οὗ Μαϊ, 7: 31, ἵ6 αορίεᾶ {ος εαρἠσοπἩ, απᾶ 6459 

{4 επιωποίαοπ. ο Ἠγοἱοβο]ά Ἰτὰς, “ απᾶ Ειθ οτας]ι οἳ ἐῑαί Ἄουςα 

παά ση” Ῥῆγμα εἰσαϊ[γίης τοπαζήῃς, ὑγεαοὶ, οἙ γωζπ. Ἐοῦ. 

(19ς)). 18 16 ποῦ ἐὁ υο. οοπβοεμᾶσᾶ- γημ᾽ ῥῆξεις, {η εἰση]ῆσαίίοη : 
εδ Ἰσθὲ Ῥοῖὺς ααένό, πλ]ὸ ιο Οὀτπίας Ππάίοαίος Ἠ]ιδ' τον οἳ μ 

ποϊϊοτ, 1ο οι τής ᾱ Ὀτοακίησ,” ομᾶ «Ὁ Ὀέθδομ»”. . απ. 8 

Ἐτ., “«Ί ταῖπα ;” ΒρὰῃΠ. απά 1065., “ ]α ταίπατ” ἰοᾶαΕ, “9 απῃ, 

τηϊὰ 5. ΤίΦ]., “«]α τονῖπα,” 

519 Μαᾶ Βπϊεμεά ;”. ἐπλήρωσε. Ἐοῦ. (Τκ., ἐπ ἴουο, πληρόω). 
η ποπιέση; Νοτίος, Βοββοί, ἳ. ιά” Α.. Οαπῤῥεϊ. Είαξ, « οοη- 

βπιπαβςεί ΑΙοιανα, “παᾶ οὐπρ]είθᾶ.” 

να 11θ Ἱθατίης ;”. εἰς τὰς ἀκοὰς.- Πήοπηκοῦ, Νουίοη, Ῥεπη, 

ὙΓεξῖογ, Κεαπᾶ,, Τμε]πα]Ι, Απσις, Μ. Τίς ἵς ἐθ οπ]γ΄ Ἰηβίαηος 

Ψηχθ ιο πγοτᾶ {5 τοπᾶετεᾶ “' αιᾶϊοπορ,” ἵη ο Ὦ. Ὑ, “ Ἠεαιίης» 

οοσαχς Μαίΐ, 15:14, Ἐοπι. 10 ς 17 (18). 1 0ος, 15 : 17 (019). 

απ]. 8:32, ὅ, εἶο. « Αιπᾶϊεπορ” οπρϊηαυθᾶ πι] Ἐψηᾶαί, απὰ 

πας οορῖεᾶ Ὦσ Ογαηπιος, ἄθηετα, απᾶ Β. Ὑ. ᾖΤ 18 ποπ γοβἰσῖοξἑοᾶ 
Το ἀΠρ]οπια[ίο ΙαΏσααρθ. 

5 « π]ιο ννας ἆθας 6ο Ἠϊπι ;”. δε ἦν αὐτῷ ἔντιμὸς, Πο τειᾶςί- 

Ἰης ος ἀμο Ἑ,, Ὑ. 16: τορ]ηρᾶ, α΄ έ αβοτᾶς ο σὐοὰ 5εηςο/ βΜ11] οἰσ- 
πηῦ]οςγ (τιμή, υαάό, Ἰοογί], ος “ργὲοξ): πγοα]ὰ: αἁἡ]ιοτίσα  ἀῑῑδ ἔοτπι, 
 γ]ιο Ψα8 πποἩ Ῥείσαά ου τα]αεᾶ 5 Β1ὰ: ”.΄ Τι οἈαπαό Ῥόνπδρς 
π1αγ ο οἳ ἔοο Πθ[6 πιοπαθηί, ἐο τουαἰ ες απ αἲἑοσάδίοη ἴη ἐλο Ἡ, ν. 
1αΡοϊαί οἳ οπασίπεςε, ἴέ τπαγ ἄρεεννο οὐηβ]άθγαδῖο. 16 Ξδἠδό οἳ 

Ῥαΐης ““ἹἈοποτα βία,” ος “Ἱοποτοᾶ,” πμίο, 5οπιθῖπλθς Ῥε]οησς ἴο 

ἐντέμον, ἵ8 ποῦ αρρτορείαζρ ἴα σοπποσβίοπ πΙἩ δοῦλοςκ 8μαιρο, 

“γας γα]ααὈ]θ το Ἰΐπι”. Νοτίου, « φ]ιοια Ἡδ ππαο] γα]αθᾶ  ” 

Βοασ]αῦύ, ““ πο πας οβίθεπισᾶ Ὦγ Εΐπι 1”. Ὠίοῖς,, “ πλο ἼναΒ ϱτοβί]σ 
οβίοεπιθά «γ. Επι ιο Ὑπαἱσαίο, Ῥεζα, “ ηαἱ: ΠΠ εναί ργοβίορας ;” 
Οᾳβία]., “ ᾳασπι βετναπι {6 {1 ρτε[ῖο Ἱασουα” ΊΤ]ο ]απσαασο οἱ 
νο Ἡ. Ύ: ρτοραδ]γ οπἱσῖπα[θᾶ᾽ ἵπ ἔμο τοπᾶρτίης ὀδ Επαστάας, “ ηαἱ 
ΒΗ οτί οἶστας.” ῶο ἸΓοίίς, “σι Ἴλι θο] γνθγεὴν γνάστ Τηο]- 

πα, «τας Ῥτοσίους” Ἠοῦ: ἨΝ. Τεο; ρηπ. Οοππῤατὸ 790. 
11 «15, | πενλ. ρα ας Ὕρυα. πα ία ποῬῖθ Ῥτοῦ αὖ 

πολ 1 ἵνας ρεῖπεᾶ Ὦγ ελοπι 3. 

” ἆ α μθῖπρ 8ος)” κακώς ἔχῶν, Μ., ΤμοήδΠ, ΤΠὸ ΡάπΗοἱρίαΙ 

οσηςἰσᾶοιίόᾳ Ἱς Πιομά]- αοδάνδές; απᾶ πιστό ̓ οἀῤμοηϊοαθ ἔπαα μας οἱ 

9 Έ. ν. 

} «αροαῦ {ο ἄθ; ἤμελλε τελευτᾷν,΄ ἘΚαπάτίοϊ,, Τηοιπα]]. ̓  
νιῖς., Βοἱιοῦῖ, ““εταξ πιοπηέασας »” Ἔετα, “ πιοϊραπᾶαδ- εταῦ ;”" 

ᾱ. Έτ, αοπ α]]αί6 πιουσίς” (πας ποῖης {ο ἀ4ἱθ”} 1 15ε5.  ἱδά 

ὁ πιοήχ” Τ1ς χαβῖσαὶ εοπ5θ οἳ μέλλω. 16 "“ἰο δε ο {λα ροῦπξ ἰο 
ἀο. Ἐου. (Ταχ... «Αθιοπα]ι Ίλοτο απο 01505 Ἠ]ιοτὸ τή αἱ 
ἀηβπ{Ἴνο, 19 πιαΥ Ὦθ τομᾶστοᾶ Ώγ α εἰπιρ]ό ᾖαύπσς, ἔφοτο {5 θΗ11], 1Π 

εὐπ]οίησαα, ο ἀἱῆεγοποο οἳ βἰρπϊβσαίίοη, 45 ποιήσω, "1 νἩ] ἆο,” 

Ὀα{ μέλλω ποιεῖν, “1 ατα (που) αροπῦ ἓο ἀθ.” . Βο ἔμελλον σεσὶ- 

εἴν, «1 τας (11) αΏοτῦ {ο ἄο.” Βάδίπιαπη, { 197, ποίο 11. Τ19 
8φοτθ τοπᾶρτίης {5 Πέρα], απᾶ΄ οχαοῦ ἵτπ ρεθεθπίΐηρ 1ο ἠἠνοπσΏί οἱ 

θνς ἐρσί. Ίο Ίατο α οο]οααίαί Ῥίιταςς απ]ιῖοῖι οἱοςεῖψ οοττοςροπᾶς 

πμ {θ τεοῖς, “Ἱς πας βοίπρ 1ο ἀῑο” 

«λανίηα Ἰθατᾶ:”. ἀμούσαρ «Αησς, Τμοσὲ, Νονίοη, σαι- 
- Ῥόπη, Οµπ1ρ., Ῥίας, Ἡγ λε χόμαδεῖηρί » Ειο' ράτΜδἴρία] ΄οοη- 
βἰπαοδίοα οἱ {μα {οσί ἴ Ρχοβειτεᾶ, απᾶ, αἲ ιο βαπιθ πό, αἩ 
Ἱπαοσυσαογ οἱ {1 Ἡ. Ύ. τοπιονεᾶ. Τ16 Ῥηταξο, “ θα ΤΘ. Ἡαστᾶ 

οἳ Ζε,ι15, 119 δρα,” ἱπιρ]ίες, αοοογᾶϊἶπα {ο ους Ιάῑόπι ανδέ έλε λθάν- 

ὁπα απ με θοπάνηρ Ἰοοῖς Ῥίαου αἲ ἐλό «άῑπὸ ἶπιοὶ Τϊκ' θεα]! 
΄{ροπη ο ἴουπι οἳ ἐς αάνοιο “ π]σα," οφ π]να]όπέ {ο αἲ ἴλε ἀπια, 

ΤΤηῖς ἱπποσαταογ ΕεβποἠΜ]γ οσσατ ἴά πο Ἐ. Ῥ. Οἱ μας Ἰοφισπᾶέ 
ἀθιωαπᾶς “Ἠανίηρ Ἠθατᾶ,” χαΐ]νοι ἐπάπ “ Πθατίηρ” της ΡΙ8θ- 
οἶοαῦ. οἱ ἐμς Ει, Ῥ., ἵπ ἡμῖς Ἰπείαηος, ἰ9 ἄδτίγοά {νοπι Ἠνρβα]ο, ο6 

118 πσας ἤοια {πο αἱς., « ουτη απά{ρεοί.” 

δα ϱᾶςις ;” πρεσβυτέρους. Τὰθ ποπῃ 5 απατέηγου». Τ]λοτθ' 

8 πο οπἰσεπἰία ἰοοί, πηιὶοῖ ἄθτανηᾶς πο προ ο «έπορ είοτο 

α ο]άρύα” ο οσο] επἠρ]ογεᾶ΄ Γι Βπατρε, Βοατ]ούί, ζοπᾶνῖος, 

θείο, Οαπήρ., Μ., Τηδνα]], Ώο τοίς, ῶμος. 



ΤΗΕ ἄ08ΡΗΙ; Δ0οΒΡΙνα τό ΠΌΚΕ.- «ΗΠΑΡ. νῃ. 

κικᾶ 4118) ΥΕΕΒΙΟΝ. 

1θυῖθ, Ῥαβοδόμῖας Ἠπι {Μάξ 6 
που]ά ὁοἵπρ ἀλά ος] 116 βογναπί. 

4 Απᾶ δα Ελόγ οαϊἠὁ {0 2ο- 

ηλ ενογ Ῥόδδυριό Μα αἡβίαπ{]γ, 

δοθλον ἀὐτοῦ. 

τες "Ότι ἀξιόν 
τοῦτο" 

γήιοϊᾶ 1ό ὁποι]ᾶ ἆὁ είς: 

ὄ Ἐοῦ Π6ότόξῆ οἳς ΠαόΠ, απᾶ 
πο Παΐὰ Ῥή1]6 ἃς ἆ ο)ἠασόσαθ. 

6. Ἴμδα Ζόεᾶα π/οπέ πι Εῑδις, 
Απά δα Εό ταν πό’ πο 5 

απακ ησή; 
ο ο ο 

ρουύς τῶν ᾿[οὐδαίών, ἐρωτῶν αὖ- 
Δι ο -..ς Σχ. ΩΝ. ο. 

τον, πώς έλθων διασώδῃ τον 

νόμένοέ πρὸς τὸν ᾿Ιὴσοῦν παρε: 

Κάλούν αὐτὸν σπούδαίως, λέγού- 

ὅ ἀγᾶπᾷ γὰρ τὸ ἔθνος 
ἡμῶν, καὶ τὴν συνᾶγωγὴν αὐτὸς 
ᾠκοδόμήσεν ἡμῖν. 
σοῦς ἐπορὲύέτο δὺν αὐτοῖς. ἤδη 

ΒΕτίξΕευ ΥΕΕΕΙΟΝ: 

οξ ἐπ ο” {ο Πήπι, "{6 ἄθ]ς ΤΗπά 

ἰσ 6οπιθ᾽ απᾶ Ἠθα] Πέ πόνγαπᾳ, 

Απᾶ ν]νόη που σἀπίό {ὁ ζ6ειίά, ἆ 
ΠΗΠ6Υ Ὀθβοϊσή Ἠΐπι ὀδπόδεγ, 

εαγΊηρ;, 'Ἠθ ἵς ποτῶν Ειαή ἐλοι 

αἸηοπ]ᾶσαϊ ἄὁ ἐῑό ἔοτ Ἠΐπα : ο ὄ 

π6 ]ογοί]Ἡ ού παβοἡ, ἀπᾶ α]νθ 

Πἠπιςοϊξ ἠνα]έτε οί ἐγάαροθάθ, 
Απᾶ ζεσας πεπέ πὶ(Ἡ Εῑόπι, ἀπᾶ 6 
πποή πο τας '"ἠουν ἠοῦ {ὰτ {οπά 

{ οἳ δὲ παβαγε- 

ἐστιν ᾧ παρέξει 

δ"0 δὲ Τη: 

{ο αεί”. ἐρωτῶν: Άπαας, ἸΓακεβε]ᾶ. . οπᾶ Β. Ἐν, 
αγοας ]θ ρεῖοσ 1”. Πα, «α Ῥιοραχ]ο”. «Α5 ή Ῥανβοῖριο 15 {π 

ια ἑπδα]αν, απᾶ τοῖδτα το Ες οδπιἠτίοι, ὮΥ ἀθίας Εὸ Ἰηβπίῖνο, 
81θ' οὐπιπιοπ΄ τραᾶες παζαχα]!γ οοπβίταθς {6 Ἡ ««Ἡ6 εοπί”' (ἀπέ- 
στειλε), ἵπ αοοοχᾶμποο αι ιο έν, 
Ἰηβπίάνα ἵπ πο τουοῖόης οἳ Νοτίοη' (« {ο Ρες”} οπᾶ Οω4ρ. («ἴο 
οὐίτοαί ”). Οαεία]ᾖο' επηρ]ουα΄ 6 εαρίηὀ «ὁσαίαπι.”. ο ἸΓεμίε 

τἐπᾶρια! {16 Ρατίϊόϊῥ]α Ὦγ ἄιο' Βηΐές γετὸ, “ππᾶ οιβασιίο”.. Τπέ 

Ῥπισ]{ςΙ; ἑάαϊνα]θα' “ Ἱνθ ὀπέτθατδα, Ἠῑπι”. 16 απ πα 8 ἂξ αἲὶ αἱέοτ- 
υάπό τεπᾶότίπα. Τις πἀρρόδίΜἶόπ ΕΠιαῖ, ἐρώτῶν 16 δα {οἵ 
ἐθατώρξας; οδός ἠοῖ: ἐοοηί πθσεβεαν Εοψέπιονό απ αρράγοσέε ἁϊῖ- 

ου1ψ 1α ηδ οοἠθθῤήδίίοῃ. ΤΗΕ οὐππιοπ πασηα; ου Εοῖῦ ρότ 

αἰἴππι Αν618ρς εδ, ΠΠ] αδοδὰπε {0 ἄϊς αἰήξή]ατ' ἐροτῶν.. “Ας” 

166 οπάἴπανγ Εϊσιπβόα ιο. ὁΕ ὀρώτάω. όδ., Τά8 86]: 

5 ἆ νου Ῥοβόαραε Εν ο ήπόξεσ :” παρεκἀλου» αὐτὸν σεου- 

δαίώς. Το, Κέπᾶ, Άπρας, Ἰγοεῖόγ, Νοβόδ, Οὐπιρῦσ]!, οπᾶ 
πηποπ., « θατποςϊ]σ Ὠόξοᾶσ λε” Σουδαίως' ἰ6 τοἠᾶξγθᾶ «« θαχμθΕῖ: 

3. ο Ἰακοῖ, Βοα]δεε, Ῥδηα, Ὠϊο]άπεοή- ἘοὈ, (δν υε1ὔ0), 
α αρερᾶ ή η, {: 6. :δαγηοοἰἶη, ἀθέβοπιη 5”. Τηεαπ]γ)” 16 πὸ Ἰόπβος 
πδρᾶ ἵα {ί επςο. 

λα ο 16 πουν Εξ θιο αλουϊᾶέοε ἄο Ες ου Μάι ;”. ἄξιός 
ἐστιν ᾧ παρέξει τοῦτο. Ὁμαυρε, Μ., Κοπᾶ. ας. απᾶ Ἐναδ., 

κ ἀῑδαάς ἀθὲ ἀξ' Ἠου ΠΠ] ρῤοίοςς ” Ῥεζα, ἁ ἀῑδηις ϱξξ΄ οπἱ Ἠοο 

ρκόυραξ᾽ 1” βάοις « ἀἲραιδ᾽ αεί; οἱ 18ο Ῥμεῖος,” Ν οχἩ, «6 

πι] ποηγ. Παῦ γοι αλοα]ᾶ, ἄσ' ελίς {ο5’ Πά 1”. 6 Ὑ'6ιέ6, ου 

πεταϊδηάε, ἀθδε αἲ 11 ἀϊθβδα' βοὐβ κοκ; α- Βείᾳ, “ ΗΠ] ἵΒ πασσα]ε 

ἀπὲ ῥ δή δα ἆαί ἀσδε; ” Ῥρυς, ἆ Ἠό ἵς ποσμγ πας Ὅου Ἐλισὰ]ᾶθες 

δταήδ Ἠ]πή είς, ” παρε ] 1β' 11ο Απῑο Γοὔπί οἳ 9ἡᾶ Ῥεΐα: 1ας αε, 

Ἰπᾶἱομί(να, Ἰπβιοαᾶ οἳ πἀρέξῇ. Βαθιά σα (άλαπί,, 2108. Πτι 8): 
«'Τμς Αῑῑοβ΄ δᾶ ΟΜ67 ρα ὅσ᾽ μεἑπ]α αγ Ειαῖ Ιἠξἰδᾶά όξ ᾖ, ὁδι: 
βἰιθᾶ΄ ἐζοπι επ, σ΄ οῖθ εν Ἠοπονας, Εδ ταπαϊηα σἱάρἔξει 

ἵπ {ο ομσο μδότό τ5, 1 ̓ῬοραΡ]ψ βρἠεῖουξ, Βοποις εἶα: τά Ῥνο 
να]ᾳ, παρᾶξεὶ (ἀπ) α΄ ρόγβοπᾶ 2. ἘύΙ Μ6ΔΙΙ ἵπ Ἠόσ νουρό 
πθίίαία ὔθ) ουή Ἑπῶρρίο, Μόγατὸ, ΤΑοΗπὴ. ἁθαϊπικε παρέξη 
Ἀπολοσίἑίο αἲᾶ. Α. Β. 9. 1, Σ. Ελαξ πω νπί πβϊριςδο” 3 ΤΗ6 Ῥ, ν. 

πκρα]εῖηρ {ο Αῑίο Έουπι οἳ 1 Τεχσίας Βροθρέας, (Σπὰ Ρετα. βοξ, 
πᾶς)) [οἱ {18 Ἰπᾶ, αοἠϊνδ, Ἄσηθ ὁΕ ἐἶιο οὐσ]]οῦ Ἠλησ]]ς] νθυαίοης 
πιβᾶρ ἐς πείρα] ές, γπᾶα]ό, ΟΙ ήπιοζ, Οθπόγα, απᾶ Ἑλάϊπως Ἰπνα 
“Ὥλοα εου]άςέ;”. ὙγίοΙς « Ελα. ἀῑοα Ειδη, 3 Ότι Ῥο[ότο ἄξιός, 
οή]ᾶ ποῖ με Ὁ  Ἡ Ἡ Ώιοξ”” ο 1ξ 16 πηοτο]γ ἐῑ6 εἴρη οἳ αποία- 

1ὲ 15 τὀπᾶθιθά Ὁγ ἴπδ 

ἄοπ. Τά ααά1βίοπ ἔο Ειὸ ααἲλοσίεῖος αΏογο οἵ(εᾶ ἔος. ποραλάτὴς ἐπ 

γοτὈ α5 2πᾷ Ρατ». Γαῇ, παἰᾶᾶ,, το πιαΥ αᾶᾶ Βστίαο επ2ν ὅσα 17 

ἴδσι ας. (Μινᾶοᾶε, «Ἡο ἵξ “ποστς Ελα Ἐιδᾶ εἱιου]άξεὶ ἀο Αλία 
{ον Ἠήπι ”). Ορἴα]1ό, Ὑ)οκοβο]ά. 11ος, «Εν ἴθὲ ὁξ νόσέη, ἀλλά 
ἆα Ίλπα ἆας ευχα]σεεί.’' 

κα λα Ἠήπηςο]ε αϊἑ; 3 αὐτὸς ᾠκοδόμησεν, ζομᾶ, Μ., Απσας, 

Πο ιπα]ὶ. ε]ς. ὧν Ἱοοίς 2ε]νο---σευουνᾶ ” Ῥο Ὁαογ, “ποια 

πάδπιε οἱ; 3.8, Επ., « οεςί 1πἱ απἰ---ᾱ όᾶςβό : ” Το06γ., “ 6] παῖσπιο 

---θάρβοῦ. ” Έ]εςε τεμάειηρε, πολι ρτεαίοι ος 1ε55 αοοπτασγ, Ὀπἷπς 

οπὲξ {ιό οπιρβααί5 οὗ αὐτὸς, Πίο] Τ8 οτετ]οσ]οά η {πο Β. γ. 

Βευρεῖ: «Αὐτὸς, έροο, π]έχο, Ἐόο πηαῄας ἀπλά στα οἱ τοχήτα, εοᾶῖ- 

βοᾷτο ̓αγπαβοραπή, απαση ἀϊῄρετο παξίοποπα; ᾠκόδόμησε», αὐάῤῄβεα- 

οἱ, βα0᾽ βαπιίι ο λ Ἡν γα]ς., ας Μοπί., ἜναἙ,, Θολοῦξ, “ 1ρ5ο 

«φάϊβοανϊέ ;” ὙΓεκίου, ἵγαίοξ, Ῥουυ, ε βαἲλ Μπηςο]ξ Ρα], 

1 αρα ξ π8δ ος ϱγηαροσις;”. τὴν συνάνὠρὴν---ᾠλόδόρησε 

ἡμῖν. Ἀολο]εβε]ά, Μ. ᾖΤΜεταΙσ, “ ῬαΠΐ ου 5 ἐς θγπασόσυο.” 

Τμ αγοῖο τὴ» Ἠθυό πηαγ Ῥχοροχίψ Ῥο τεπᾶετοᾶ Ὁγ πε Ῥοβδερείν6᾽ 

") Ῥτοποσπ “ οἵσ”. Κάλπαυ, ᾷ244- 4: “Της ατῖδ]ο γεν οοπ΄ ἔακας 
ἴνο Ρ]αδε ὀᾷ ιθ Ῥοεκόξξίνο Ῥεοπόμα, ήν 16 ἵ5 οὀηπθδ(δᾶ πηἰ(Ἡ εἰοῖτ 
βαλαἑάπέίνος ας Παξατα]Ι/ Ῥε]οπο {οσα Ῥάνμσα]ατ Ῥοτεότ πἠδλή οηξά 
ἵη 1ο εοηίσπσθ. Ἱπ βποῖι οαςεΒ, ἰμο Ἑπα]ίε]ι 11ο ἰΠέ Ῥόβεεβαϊνο 

Ῥτοπουή.”.. Θ66 Οτο507 ((τοεῖς ἄτᾶπι., 489). πό απἰ]ο]θ' τας 
Ρτοῦαδ]γ αςθᾶ Ἠστο, Ὦθυμτςο 11ος πας οηἱγ οπ6΄Αγηασοραο {π. {116 
Ῥϊαον. Ἠεπορ ἴπρ οκρχεςείοΏ τας ἀρβηῆε. Ἐεγᾶ,., Δγσις, “ΗΕ 
ος επασοσιθ.”. Τη ιο {οἰ]όπίης γοτείοπς, {16 ἀγέ]ο]α ἵς τοπάετδᾶ" 

Πεότα]Ιγ ὮΥ {11ο ἀάβηάς,--Βο]ς.; Τἱλ6τ, Ὄο Ὑγαιίο, α. ομᾶ 8. Ἐν, ή 

166ὐ., 19]. Τής' Βατε]ιπεες ος ἐιό τοἠάεε]ήσ, 1 Ἐηρ[κη, κ Ῥάης 

5 (ος «{ος πᾶ). ἐς εὔ πας οααὀ,” τεπᾶςῖθ᾿ Εό ἔοσαι, αἴνθι αφού, 
ἹποερόπεαΡ]θ, 

.4δη. Της βατλῖοἷθ μας᾽ Ῥεδη’ αθἰάλἠςᾶ,, παν δὁἶπξ 
Ἠδρἰέωεϊόπ. 1ὲ φδόπης' οὔψίοις {Μαξ ο αι Ἰοᾷμεπᾶξ αδπιώπᾶς, 
μαἱ “Που”. (οὗ “ ο]τοσᾶγ 3 εἰόϊ]ά Ῥό ἀϊορρεᾶ, 1 ποὺ 

τομιῖσο, αἰιᾶ πλου Ζαξας πας πέ βὰς ἠιόπί εή6 Ἡόυςδ” λσυδ]ν 
δή παγ ποῦ υδ Ρἱόόλαφέό, αΙσγ αρθαἰάπρ,, γοξ. {6 πρ] κα 
οὔϊνα]σπε ἰς' εὔ, Ίπ' ἐΠίς οοπάἑτασίίθᾳ. Τ Μυρροσί; ἐλδτο[ότο, η 

«πόπ/” Ὄο ομαοδεᾶ. Τίς Ἰάς Ῥθο ἀόπό Ὦγ Ν. οὐδᾳ αῑᾶ Ὑ) οκό- 
βδ]ᾷ: Μιτᾶδοκ (ἀ]ιόάβ]ι {μ6 Ὀγείαὁ αρνοξε ἑκαδην πμ ἡδ 
ανεεῖς, κ μθ) τόπᾶστξ, 6 πδη Ίο γγας ποῦ Γα 6 Ἠοἵί 

η] Ηου. Ν. Τορε., η Εοόά ὠδίο, αγοἷᾶς ἠἠχοδιοίαρ ο ο ον 
1άἱοπι, Ὁγ εαγίηρ Ὄναα 1 ρήση ποπ αν κητ θκοῦ. 

τὰ α ποτ) 



ΤΗΕ αΟΡΘΡΗΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝά ΤΟ ΙΠΚΕ.- ΟΒΑΡ. ΥΠ. 

ἘΙπα 1ΑΜΗ5) ΤΕΕΒΡΙΟΝ. 

{οπα {16 Ἱοπβο, ἐ1θ οοπύατίοὮ 5οπί 

{π]οπᾶς {ο Πϊπι, βαγῖης υπῖο πι, 

Τιογᾶ, ἑουῬῖο τοῦ Πιγδο]ε: ἔου 1 

ἃπι πού ποτίἩγ ἰμαί λοι βλου]ᾶοςί 

επίθῦ ππίο 147 τοοΈ; 

Ἱ ἸΠοταίοσθ ποϊζθν ἐλοισμέ Τ 

παγβο]{ πποσί]γ {ο οοπηθ ππίο {1θθ; 
Όαΐ 5αγ 1η α ποτᾶ, απᾶ πιγ τοχναπέ 
απα]] Ὃο Πεα]εᾶ, 

ὃ Ἐον 1 αἷξο αἴΏ α παν 5θὺ πη- 
ον απαὐλοτίθγ, Πατίπς ππᾶςς πο 

βο]ά16Υ5, απᾶ 1 βαΥ απίο 9Π6, ο, 

ὁ παῖς µου. ὃ 

αββΏκ ΤΕΣΤ. 
Ν ” - 3 Ν 3 / 

δε αὐτοῦ οὐ μακρᾶν ἀπέχοντος 
Ν - Ν 

ἀπο τῆς οἰκίας, ἔπεμψε πρὸς αὖ- 
Ν ε ς / / ΄ 

τον ὁ ἑκατονταρχος φίλους, λε- 
” - / λ ΄ 

γων αὐτῷ, Κύριε, µη σκύλλου" 
, ῃ Ν Ν ΔΝ 

οὐ γάρ εἰμι ἱκανὸς ἵνα ὑπὸ τὴν 
/ ῃ /᾿ 7 Ν Σολ 

στέγην µου εἰσέλθῃς" διο οὐδε 
ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρός σε ἐλθεῖν' 
ἀλλὰ εἰπὲ λὀγῳ, καὶ «αθήσεται 

καὶ γὰρ ἐγὼ ἄν- 
/ Ν 

θρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασ- 
{ ν Ν 

σόμενος, ἔχων ὑπ' ἐμαυτὸν στρα- 
/ Ν / / ΄ 

τιώτας, καὶ λέγω τούτῳ; «Πορεύ- 

ΠΕΥΙΡΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

Πιο Ίοιβα, πο οθηατίοη βοπύ 

{πάς {ο Ἠΐπα, [ο 57 {ο βΐπ, 

1οτᾶ, ουρία ποῦ {1γβ6Ιέ: {ου 

1 απι ποῦ ψοτίῃγ ἴπαί οι 

β]ιοπ]άςέ οπίου ππᾶρτ πΙΥ του; 

ο(]ετοίογο 5] ἀῑά ποῖ ἐπίτπ]ς πιγ- Ἰ 

βο]ξ ποτίἉγ ο οοπιθ {ο ]1θρ; 

Ῥαΐ «βροα]ς {με νγοτᾶ, απᾶ ΤΙΥ 
εοιναπί ψ]] Ῥο Ἰεα]οά. "Έου ἓ 
66η 1, "Λο απ ὃ ΠΩ Ῥ]αοθᾶ 
υπᾶος απἰΠῃονέψ, Πατῖηρ (βο]- 
ἀϊοις παπάς πιθ, "θγεπ 1 Ε4Υ ἰο 

5 α {0 5.γ;” λέων. Νοτίου, Οαπρ., Θματρο (το {οἱ Πΐπα ”). 

Μο οοηβίγαοίίοπ Ίθτθ ἵ5 {6 51πΠθ 28 ἐρωτῶν αὐτὸν, Υ. ὃ. Β6ο 
ποίθ οπ {λαί γ6τ5θ. ι 

9“ Ἠμοτείοτο ;”.διὸ. ακοεί, Ἐοὺ. (Ίσα... “Ὑμεγοίοτο” 18 
οὐροίεουεπί, Τμθ πποτᾶ ἶς τοπᾶετεᾶ “ ἐλοτείοτο” ἵπ Ἐ, Ὑ. οἳ Τ]το 
1 τ3δ. Αοἲ 10:29. Ῥοπι. 2111 4:22. 2 0ον. 12:10. Ἠευ. 

δτ1 1 « 12, 

»Τ ἀἱᾶ πο ἀηῖς παγεε]έ πνοτίμγ;” οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξέωσα. 

Τποπι, Β. Επ. 0 ϱὲ ρουσηποί 16 πθ 1ης Εαἰς πιόπιθ ]ασό ἄῑσπε," 
τρία τοπάρεῖης 5 ργθίοναὈ]ο [ος ἰτηρ]ίοίίγ απᾶ οιρλοηη. Βμοπ]ᾶ 

Ἡξ Ῥο ἀθεπιοᾶ Ἱπερογίαηί {ο ρἱνθ οὐδὲ απ επερ]ασἰε (α5 α περα νε; 

ϱ60 ν. 9, ποῖθ), το οὐπ τοπάθι, “1 ἀἷᾶ. ποὺ ίπ]ς πησεθ]{ 6Υεη 

ποτίμψ, οἵο, Τη γείΘγεπσθ {ο “παίιοι,” ἵπ οοπείτποβίοης 1]κο {μα 

ρτεςεηῦ, ἨΓορείου (Ρ1οῦ., ασί. ειν) 6.5: “Τη ἔ]ιο ]αςῦ πιοπι- 

ες οἳ α πθραϊνθ᾽ βθηίςπος, ποίμεν 18 Ἱπιρτορει]σ Ἰαβοᾷ {0Υ ποΥς 

ΐοτ ποί, ἵα 1ς Βτοῦ οἶαιβο, τείοτ5 οπΙγ {ο ἴλπαῦ οααςθ, απά ιο 

βοοοπᾶ ποσα{νθ τοίθι οη]γ το ἐς βεοοπά οἶαιβο. Οὐδὲ 18 τθη- 

ἀρτεᾶ “ ποῦ” (Β, Ῥ.) Μαϊ. 25 145. Ματς 12:10. Ἰωπιο 12101 

(018): 25 140. ὅομη 118. 1 0ο 4: 8: 14:51. Ἠευ. 8 :4. 
1 σομη 2: 258, 

α “βρεαἷς ἴᾖο ποτά”. εἰπὲ Ίόψῳ. Ἰλοιη, ὙΠακεί, Ἰονίοη. 

Α6 λόγῳ ἵδ απαγίµγομ», Τὸ 6θ0πι5 ἵππρχορος Το Ἰηδενὲ “ές, Ῥείοτα 

εεποτᾶ,” 5 Ίας Ώθθη ἆοηο Ὁγ 5οπης Ιαΐο {ταπείαίοτε, απ]θςς 6 ἰς 

Παλιοίσεά 5 α αιρρ]επιθηῦ.  Τ1ο (ενα τοπάριῖηρ “βρεαῖς Ὦτ 

ποτά”. ἆοθρ ποὺ αροοτᾶ ση οι ἰάἱοπι. Τ1Ηθ ἸποισΏί {5 αχ]ῖο- 
1ϊθᾷ {η οἳς ]αῃσαασο Ὦγ “βρεαῖς ἴλο πνοτᾶ.”. Βο ἵπ {1ο ρατα]]ε], 

Μαΐῖ, 6 : 8, εἰπὲ Ίόγῳ (Τοχί οἳ Επί6ςὺ., Ε αἶπα], ΤΙδη., ΙζηαΡρ, 
Τηοἱ18, Τἱεοῦ., Τασμπο., 2ομοίσ), Ἑ. Ὁ., “ 6ρεαῖ]ς πο ποτά. ο 

ὙΓούίο, “αρτῖοῖ πας εἶπ ἹΓΓοτύ;”. Β. Ἐν. “ ἀῑδ ππθ ρατοῖς;”. Ώε 

Όπου, “ ἀῑθος φει]επιεπὶ απθ ρατο]α; Βραπ., “ ᾱἁ αππα ρατοῖο ;” 

Πα], “ ᾱἳ ππα Ῥρατοία,” ΤγηάαΙθ, «Ώθπογα, Ἠλοίπις, “5αγ ἰμθ 

ποτᾶ ;”. Οταπ., “δαγ ἔμοι ιο ποτᾷ”. Κπαίπαϊ (οἨ Μαϊ. 8: ϐ) : 

“χο λόγον Ἱεᾳοπᾶππα ε5ε λόγῳ---εἰπὲ λόγῳ ἄῑο τετΏο (Ύ]α.), 

γθιῬο Ίπιρετα, Ἱ, 6, ἰπιρ]οϊίου ᾖαῦθ. Ῥδαπι Επροί βοτἰρίουες 

{οτπια]α εἰπεῖν Λόγῳ αἰπηΐατ, Ίξα, πὐ Ίόγῳ τεάαπάα 1 16 ποὺ 

Ῥτοδαρ]γ αἀν]εαο] {ο τηαῖκο {ιο σἈσπσο, πν]ήοἳι Ενίς πΥοα]ᾶ ἀεπιαπᾶ 

1π μθ Ἰθησπασθ, οἳ πο Ἡ. Ῥ., αμᾶ {ο βαγ, “' οοπαησΠᾶ, απᾶ τηγ 

ποιταηῦ γήΠ Ὦο εαεᾶ." ο οὔν τεἰαῖπ ἴο ἰάΐοπι, α5 ἐλαξ οἳ ους 

οπΏ Ιαπσααρο αρρσοχϊπιαίθς ϱπ/Ποϊαηί]ψ {ο α]]οι ιο ποτ ἠῆογαὶ 

γειεῖοη. Τ1ο ἰαηβ]αίος οἱ ει Τορτίαη πιαᾶρ οὗ {ηρεπίους εΠοτέ 

ἰο Ότῖπς οαῦ ἐ1θ Ἰάδα, οὗ οσπιπιαπάίπρ, γοῦ {ο τοὐαϊπ ιο οᾳαἩτα]θηξ 

οἳ Λόγῳ, “παβηᾶα οοπ πηο, ρα]αῦτα,” εἰς. 

Σου ΘΥεΠ 1; καὶ γὰρ ἐγὼ. ποια. ἹΓοκοί, Νοτίου, Ῥεπη, 

Οαπιρ. 966 σἩ. 6: 85, ποῦ. Μοπί, απᾶ Ῥετα, “ οἰθηῖπι ερο.” 

Φο Ἐοῦ. (1μεχ.), καὶ γάρ (ἐπ υεγο, γὰρ). '“Αἱ6ο”. πιακος {με 
Ίαησπαρο οἳ {ο ορηἑατῖοη θᾳπἱνα]οηί {ο “1 5 πο] α5 {ηγ5ε]ξ ατα 

βοὲ πᾶον απ{μουί(ψ,' αἱο. πετ ἵθ πο ῬτοραδΠέγ {παῦ Ίθ 

ΒιοπσΒέ οἳ αἳγ βαοτάιπαἼοη {ο ιο πὴ]] ος οοπίτοὶ οἳ αποίἸου, 

εκοερέ ἵπ Πΐς οπη 15. Ἀαϊπαὶ ναι ἠπς1ψ τοπιατ]ςς ος {1ο 

Ρατα]]α], Μα. 8 : 9: "“Εἰρπύη εαο Ίοπιο (πή]ες) ἐπερεγίο διὐ]εοίας, 

αἱ αεηᾶαπι παΠέππα ηθοσαπα παμί βαΏήεοθοταπα ᾖ1μ6ο ᾖτδ αἨᾳπο, 

οἵο,---Οοπιραταξίο 1ρ5α ποη πείο πἰθρῖας οσίοπᾶϊ ἀθΏοῦ, σοᾷ ποπ 

οὐ εεπίθυίἶα, οοηἑηποπῖΒ, πποτθ πἠλίππι ]οάποηί]ς, Ίο δὲ; Τρί 

Ρατεπέ Ίθσες παίατα, ία, πὐροίο Ἱπαῖρηϊ Ῥτορβδία, {αοί1ο, αὔῖαι 

40ςθπς, 66ΓΥΗΠΏ πιθΗπῃ βΑΠαΤΟ Ῥοΐθς; οἱθηίΐπι πλή, πουίά(σσπα 

Ίβοαπα οοπιραταπᾶο, Ῥατεηό ἱπιρετίο εαλ]αοίξί, οἱ {αοίαπέ, ᾳποη- 

απο 1 Ῥτωοίρίο, απαπίο πηβαίς Ε’ρο ουσ ἐπ Ροθεσίας Ρρίαπθ 

οχϊπιῖα, αἲῖ, ἄρι ρατοραπῦ πιουρν ἀΐϊα τὸ θἶης Ίποχα ΒΟΓΥΑΤΗ 1ΠΘΗΠ 

5απατο Ῥοβαῖς.” 
. «ο ΑΠ 3, πΙΑἨ Ῥ]ασοᾶ υπᾶςε ααδιοσῖέν » ἄνθρωτέός εἶμε 

ὑπὸ ἐξουσίαν. Υ πεῖπα ιο 5αρρ]απιεαῦ “ωλο,” Πιο Ολουσ]έ οἳ 

νο Ῥαξεασο {5 {αἱ οκ Ὀἱέεᾶ, απά ο ἀπ οὗ ἴἶα οοπίαν]ου”ς 

ατριπιοπὲ ἵς αὖ οΠ0Θ 566η. Νοτίου 88, “γιο απι ἃ πια πάς 

οοπιπαπᾶ ;”. λΓαἰκεβε]ά, “«λαξ απ α πα ππᾶςς απλοτ]γ 

ΤποπιβοΠ, “ ο απη παγεο]ῇ ππάες οοπιπηαπᾶ.”. ηϊοες κα), αὖ ιο 

οοπιπηεπορπιθηύ οξ {16 5οπίθπαθ, {5 ἄτορρεᾶ (ας 145 Ώθθη ἄοπο ΡΥ 

Βμανρθ), απ απταησοπιθηύ ΟΓ ἐο ραξσησθ 1ςο {1ο αΏογθ  6οθΠ15 

ΏβοβΕΡΥΨ, {ο τεηᾶες ἐῑο ἐλουσμῦ οἶεατ {πα Ἐησ]]ε]ι, οπᾶ ανοἰᾶ ἐο 

ἀῑβλου]ίψ πιεποποᾶ Ίτ ἴ]ιο Ἰᾳδέ ποίθ 9,ονο, ϐ. Βτ., “ση τοοί- 
πηθπιο 6 απῖ απ Ἡοπιτηρ Ῥ]αοό 5οπα οπ{ογ{ό, αγπωῦ 8015 Ὠιοί 

4ος εο]άαΐς; εὐ {6 ἀῑς ἃ Ίππ: να. οἳ 1 να,” οἷο. “Ῥ]αοεᾶ” ἵ5 

ἄθοπιοᾶ αν ΠΠΟΥΘ αρρτορτίαίθ τοπάρτίης οἱ τασσόµενοε ἴναι “εί,” 

35 16 ἵ ἵη Πασπιοπύ γι Ῥτοξοπύ πξησο. ο Ῥ]ουπιέ οὗ Μαϊζ. 

819. 

ε α ο]ᾶΐθτς παάδς ης”. ὑπ ἐμαυτὸν. ὉΤηΐ6 18 πο παίυτα] 

οιᾶος ἵπ οας Ἱβησιαρο. Ίμοπι., ΊΝ οξίαγ, Νογίοη, Θμανρθ, 86βγ- 

1Εἱ8, Οαπιρ., Ῥεπη, απᾶ Ἰαἷκο[, Ἠανο «’ βοἰᾶίθις.” 

. ἀργθΏτ” καὶ. ἨΥ τοπᾶριῖης καὶ “ 67η,’ 35 ἵη {ο Ῥιοσθᾶΐης 



ΤΗΒ ἄ0ΡΒΡΗ, ΑΟΟΟΒΡΙΝα ΤΟ ΤΌὉΚΗ.--ΟΗΑΡ. ΥΗ. ϱἵ 

ΚΙΝΑ σΑΝΜΕΘ᾽ ΥΡΠΞΙΟΝ. 

απά Ἡθ βᾳοοία; απἁ {ο αποίμοτ, 

Όοπιθ, απά 6 οοπιθίι; απ {ο τη 

βΒοτταπί, Ὅο {Δίς, απᾶ Ἱιο ἆοσιι {ἵ. 

9 ποπ «έδα Ἰοαστᾶ ἄιεβο 

ἐπϊησᾳς, Ἠθ πιατγε]]θᾶᾷ αὖ 1ήπι, απά 
{πτηθά πι οΏοιίέ απᾶ εαῖᾷ αππίο 

μθ Ῥοορ]ο 1184 {οἡ]οποά Επι, 1 

ΒΑΥ ππίο σοι, 1 Ἠαγο ποῦ {σαπᾶ 5ο 
βτθαῖ {α101, πο, ποῦ η 1βταο]. 

10 Απᾶ Ώιεγ ναί ποιο εοπῖ, 

τούυταῖπς {0 πο ἄσηςδς, {οππᾶ {πο 

βοιτοπί π]ιο]θ Ειρί Ἰνπά Όθου οἶοῖς. 

11 Απᾶ 16 όμππο {ο ραξς {ο ἆαγ 
β1ΐεγ, ναί Ίο πεπέ Ιπίο α οἳ 

αΏξΕς ΤΕΣΤ. 

θητι, καὶ πορεύεται καὶ ἄλλῳ, 
Ἔρχου, καὶ ἔρχεται καὶ τῷ 
δούλῳ µου, Ἰ]οίησον τοῦτο, καὶ 
ποιεῖ. . ὃ ᾿Ακούσας δὲ ταῦτα ὁ 
᾿Γησοῦς ἐθαύμασεν αὐτόν: καὶ 
στραφεὶς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ 
ὄχλῳ εἶπε, «4έγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν 
τῷ ᾿Ισραὴλ τοσαύτην πίστιν εὖ- 
ρον. ὮὉ Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ 
πεµφθέντες εἰς τὴν οἶκον εὗρον 
τὸν ἀσθενοῦντα δοῦλον ὑγιαί- 
νοντα. 

Ἡ ΚάΙ ἐγένετο ἐν τῇ ἑξῆς, 
ἐπορεύετο εἰς πόλιν καλουµένην 

ΠΗΥΙΘΕΡ ΥΣΠΡΙΟΝ. 

Ολΐς οπο, (ο, απᾶ Ἡθ ροθ{μς απᾶ . 
{ο αποίἆον, Όοπιθ, ἀπᾶ 116 ο0πι- 
οι; απᾶ ἴο πι εειτοηῦς, Ώο 
15, απᾶ Ίο ἀοθίι 4. Απᾶ 5 
1θ6δας "Ποανῖηςρ "Πής, αψοπᾶοθι- 
ο αἱ Πϊπι, απᾶ σπτηῖπα, εαῖᾶ 
ἐο ἔῑιο ουογτᾶ ἴἶναῦ {ο[]οπγοᾶ Ἠΐπι, 
124 {ο Του, "πο θΥ6Π {η Ι5γαο] 
Ἠανο 1 {ουπᾶ «βπο] στθαῦ {101 ! 
Απᾶ 11956, π]ο ποιο Ἐθηί, 16: 

ἑαγηῖης {0 {πο Ίοιφο, {οαπᾶ {πα 
βεγγαυί, π]ο Ἰναά Όθει εἶος, 

ὑπγα]], Απᾶ Ἱδ οπππο {ο ρα55 11 
εἶ]ο ποκὺ ἄαγ, Ὠιαῦ ο παβ 
σοῖπϱ {ο α οἱ οα]]οᾷ Ναΐα; 

τηθπηὈθχ οἵ {1 βθπίθποθ, 1ο Ῥαδθησο ΌὈθοσπιος Ροτερίσποπς, απά 

ἄια Γοαπάαίῖου οἱ ένο ορηἰασῖοπ΄ς Ίπορο, Ε]ναῦ 1ΐς βοσγαπέ πποπ]ά Ῥα 

τοἱ]ουεά, ἵς Ε6επ αἲ 0108. 1ὲ πιασ, Ἀούπενος, ο οῬ]εοίεά, {ού ἵπ 

ὧμς ο.ςθ {16 Ἐπα]ςμ Ῥχοπους “Τ” 16 επρλαξίο, πες ελα Ο6οῖς 
ἄσες πού οχρτθες ἐγὼ, 35 ἵα οοιηπιοπ]ψ ἄσπς, πΊθι Εῑιαῦ ρτοπουα Ίας 
3Ώ. οπηρ]αςί, Τμ απβπεν {ο ἐπί 5, Ελαῦ ]ιοιση οπιρ]λαςίς ἵπ 
Ῥτοπουα8 16 πβαα][ψ Ἰπάϊσαίοᾶ Ὦγ συτίώηπο ἔἶνοιη, οί, πε ἐῑιο σοη- 

Εἰτασίίοη οἳ α εοπίρποθ ᾳἶνες 15 απ πιρ]ιαξίο Ῥτοποιη (ηίοῖι 15 

εσρτοςρσοᾷ), απᾶ ἴ1ς Ρο]]οπίας πιοπαρου οἳ ὕ]ιο «οπὔεποθ 6 οἱοβοῖγ 
οοηποσίθᾶ Ὦγ {1ο οοπ]αποίίοἨ, απᾶ 1{β νοτὸ Ἰα ἴλο «απιο ποπιῖπα- 

ἐτυε, 9 ποπιϊπαμνθ {6 τεα] δπαρια[ίο, ὑλουσλ νο επαραας]ς ἵς {ο 

Ῥο φαρρ]ϊθᾶ Ὦγ 118 χοαᾶετ”ς παπά, ΤΗϊδ οΟΗΛΟΛ-ΦΕΗΦΕ Ῥτ]ποϊρ]θ {8 

αρρ]σαθ]θ ὑο ἄτθεῖς, Ταὐΐη, απά οὗλος Ἰαησαασος, Πίο, {ος ἴπο 

5α]κο οἳ οοποίεσπεξς, ἆο πού έχρτεες ο Ῥήοπο τα, πλοι ἐλλθ οπαἱθβίοη 

πιοπ]ά ποῦ Ῥτοάασς οὐβοατίζγ. Ἡ, αἴνου 5 οχρ]απαίίου, 116 τθῃ- 

ἁοίης οἱ Ελί5 νοςθ 18 ἆοθπιαά ταηδα[ςίαοὐοιψ, ἵ ποι]ά εασσεςί ἐ]ια 

ΓοΠοπίαα, “Ώου εὔθ 1 πιγεο]ξ αἲά α πιω Ῥ]αοθᾶ πηᾶθε ααἰλοχίζγ, 

Ῥαγίης εοἰά]6ις ππᾶες 116, απᾶ 1 «ασ {ο Ελπίς οπο,” αἷς, 

Ἐμοπα, Ὢεβδίοσ, παχρο, Ὡοαγ]αίῇ, 5 α]ρατίης,”. ἀκούσας. 

Ρ]ο]ς, Οαπαρ., Κουκ], Μ. 

ΣΙ” ταῦτα. Νοτίου, Καηᾶ. ἨΒε]ο. “αῑς;" Ὃς Ὑγείο, 

α ἄἶδρος;” Βὔαι, απᾶ Τρος., “ θείο;”. . Ἐτ., “ο ᾳᾳθ (ὕ εσας 

αγαπό οπἱοπᾶοτ).’. 960 οἱ. ὃ : 27, ποῖθ. 

Σ«γφρηάρρά;" ἐθδαύμασεν. ὙΓαἰκοβοᾶ, Νοτίου, Βοατ]αυέ, 

Ἐομά,, Μ. 5ο (8, Υ.) Μα, 15 τδΙ. Το 2118: 41291 

9 148, οἱο, “ Μαινο]]θᾶ, αὖ Ῥτθβοηέ, 15 πε]άοιι πβοᾶ, οχοορί {η α 

Ιαάίσχοις 8οπςο. 

» α [πεῃῖηςς” στραφεὶο Τμοπι., Ίοςίεγ, αυρθ, Οαπιροο!!, 

Άησαβ, Μ. Ίο απα(γίης ἔοτπι ]ῆκο «τουπά αροαξ ”. (υλήοι ἵ5 ο 

μέο]οςγ), ος “« τουπᾶ ” 18 πθοβεξασγ Ἠθτο. ἸΤϊς Ῥατεοῖρίο ορ: 

Μαΐέ, 16 : 28, ὃ δὲ στραφεὶς, Ἀπάᾶ ἴ6 τοηᾶοτθᾶ εἰταρίψ, “« αν Ἡς 
ἑαχπσᾶ” ἵπ πο Ἐ. Ῥ. Βο Τίτο Τ: 441 9 105ι 141351 9δ 101: 

35:98. Ίος ἵΒ ἵό πθοθβσαΥΥ {ο ἱηθοτί « 1ήπι” ἵη ίς ου αἰπαίατ 
οοπαίγασξίοιυς, Σερέφω ἵβ 9η0 οἳ λος γουῦς ποσο 2ηᾷ αοτῖςί 

0058, πας α πη]ᾶᾶ, θἰσηϊβοαίίοπ. Ἑλδίπι,, 2190, ποῦο, ου. (Τοος., 

ατρέφω). Ὑοέ, ἵη ὑκηπε]αξίπς θποῖι νοτῇς, Ί6 ἄο πού 8ακρτοες ὧπε 
Ῥποπουη πλίον {6 ἴἶα οὐ/θοῦ οἳ ἐμο τατρ. ΊΝο δα7, “Ἡθ ἑασηθά 

απᾶ πθπέ .ΤΑ7; απᾶ ὧο ποῦ 6πιρ]ογ ια {α]] {οσπι, “Ἡθ ᾖητηεᾶ 

Πήπιφε]Ε απά πγοηῦ απαγ. π αἲ] {16 αὔοτο οἶίθᾷ Ῥάβεαρος ἄοπε 

Ώιο . Ῥ.,  Ηπιδε]{”. ἵς ποῦ οτργερδοεά. 

. :μοί 6ΥΘΗ:” οὐδὲ. Ιήᾶᾶε (Τσ... Κοπάτοῖς Μ. Τία]., 
«πορριτα]”. Ῥο ὙΝείίε, “πἰοιέ οἴππιας" ρου, επί αμητ” 

Ῥ]οοπαξ, (Ν. Τος0.), “πεέωτη, ποῦ 6Υθη ἵτ 1βυαε], πιασ] Ίεςς απιοπς 

Έα ἀαμβίϊσς,” Ῥει]αρς ιο Ιαπσαασθ οἵ ἐπί ποῖς ὮΥ Β]οοπιβα]ᾶ 

πιοπ]ᾶ Ῥ6 ππουΏ οοιτθοῦ συ] ἐῖς απιοπάπιθηΐ, “ ποῦ οτδΏ {π Ετος], 

πλενο (0ο Ἰαᾶ πιαᾶο Ππιςο]ξ Ἱκποπη {μτοασ] 16 Ῥτορβθίϐ, απᾶ 
π]ιατο Ἠϊς πνοϊέίθι ποτᾶ πας ΙςΠΟΨΗ, οπᾶά Ὑη6το, οἳ 601156, ΠΙΟΤΘ 

ΗΕ πιϊσἩ{ ὃο απθἰοιρα(οᾶ ἔῑναπ απιοπς θΗΠΙΕ8, πιο Ἠαᾶ Ῥεεα 
ἀρείαίο ο ἐπ πουά οἳ ένο Τιοτᾶ, ν]ήο]ι ἵ6 α Ἡσλύ {ο 11ο {θεοί ος 

Όιο οἰή]άτευ οἳ πιοπ.”. πο οοπίταςί, Ιπίτοᾶποθᾶ Ὁγ ιο Βανίοας, 

παβ ἃ ἆοθρ απᾶ α[εοθίπς χερτοοί οί {πα αποε]ίαί οἱ ἐῑπο ψοπς, 

ᾗοπι π]ιοσι {πο Κἰησάοπα οἳ Ίθαγοτ Ὑα5 800 Το ο {ακοη, Ῥοῦ. 

(μες. οὐδὲ) : “" Βροοϊα]]γ, οἱ ευεῖ, ποί 50 πτιε]ι αν.” Ἡησπιαβ, 
Ῥεσα, Οαβία]ίο, Βαλοῦε, “πε----αἰᾶρπι.”. 8ο Ῥνοίδομ. ὑπ ἶοιο (Τχ., 

οὐδδ). Ἠσὶς., “οπ-- πες”. Ὁ. Ἐπ, ἡ απδ πιξπιθ--7θ π'αὶ ρᾶ8 
(ὐπουγέ) 

κα φαο] στοαῦ [αἰδ;”. τοσαύτην πίστιω. Ἓθπι. “ας” 
οουτθδροπᾶς Π1οῦ9 πθαχΙΨ πέν Πιθ ργοξεηύ πσαβο οὗ Επς][ςί, ἴμαα 

ἁφο” . Απ πιοβγίας “«αγολί “πο” ας {116 Τοτσο ο “"νιβ 

1θ., “ ἐπας αιοού” ἵα οὔμες πγοτᾶς, λα] ἐἶπις, ο αν ϱγεαί. 

ὃ απο] :”. ὁγιαένοντα. ἨοὮ. (Τμ6Χ., πι ΦΕΥΡο). 566 οἩ. ὃ :81, 
ποΐο, Φο Τῃοπι., ἹΓακοί, Νουίου, Βοαχ]είς, Ῥοπα, Οαπιρ., Κοηᾶ, 

Μ. Τὴο ατταπσοπιοπέ αἀορίθᾶ Ἰοις, {ς Ενα οἳ Νοτίου, Ἰακεί, 

Βοατ]αίί, Ιζαπάίοἷς. Τί {5 ἀθοπιθᾶ πιοδ ροιβρίοαοας απά {αϊῖας, 

5 «{μρ ποχί ἆαγ; ἐν τῇ ἐξῆς, ἛῬθηπ, Ἐποἰπα]]. Ὑαἰκεβε]ά, 

Βοατ]αξέ, Μ., “οι ἴμθ πεχί ἄαγ.' Θο (Β. Υ.) οἷι, 9 : 81, ἐν τῇ 

έξῆς ἡμέρα, "οἱ 16 ποσὲ ἄπγ.” Αοΐς 21: 18, τῇ ἐξμς, " 119 

ποχέ αγ.” ΊἼοα ἴμο φαυβἐαπέίνο ἵς τεκά(]γ ππἀριθίοοᾶ ἔτοπα πο 
οοππθοίίοη, 16 ἴ5 οίΐοι οπιἱἐ{δᾶ, απᾶ {πο ατἑἰοία εὐαπᾶς 8ἶοπο Ῥοίοτθ 

ιο αζαποῦ. Βαδίπισηα, 2136, Ἱ. Ταίς 18 ἄιο οχάϊπανγ πεαρο ἵπ 
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ἘΙΝΕ σΑΜΕΘ) ΤΡΕΡΙΟΝ. 

οα]]εῇ Ναΐπ: απᾶ πιαηΥ οἱ 18 
ἀῑβοῖρ]θε πού μη] Εΐπι, απά πηπΟῇ 
Ῥδορίθ. 

12 Νοπ πΊθι Ἠθ οαπιο πὶρ] {ο 
ἔμθ ρᾳίθ οἱ ἴμο οἱίγ, Ῥο]ιο]ᾶ, ἔῑιοιο 
π98 α ἀειᾶ ῃβη οιγτ]εᾶ οί, 1ο 
ΟΠΊΥ 5ρπ οἳ Ἰής πιούλοτ, απᾶ, 5Ώᾳ 
πας ὁ Πόπη: ᾽απᾶ πο] ῬθοΡΙθ 
οἱ {16 ο πας πίίι Ίος. 

Λαϊν; 

ὄχλος πολύς. 

ΘΕΕΕΚ ΤΕΣΤ. 

καὶ συπεπορεύοντο αὐτῷ 
οἱ μαβηταὶ αὐτοῦ ἱκανοὶ, καὶ 

τῇ πύλῃ τῆς πόλεων, καὶ ἰδοὺ, 
ἐξεκομίξετο τεθνηκὼς, μῖὸς μονο: 
γενὴς τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὐτῇ 
χήρα: καὶ ὄχλος κά πόλεως ἵκα: 

ΕΕΥΙΡΕΡ ΥΕΕΡΙΟΝ. 

θπιᾷ πλην ος μ8 αἰβοίρ]θβ 'ποιβ 

οτογᾱ, Ὅελπά δα πο ἀμον 14 

πθαν )έηθ ρλίο ος ο οι Ῥο- 
Ποἷά α ἀεδά πιαΏ ΊαῬ οὐχτ]οᾷ 
ουί, ἵαη οπ]γ ϱοη οἱ Ἠΐ6 πηοίᾖον, 
απᾶ 1Ἠθ ωᾶς ϱ πἱᾶοπ: απᾶ α 
ρτθαί λα {τοπι 1ο οἳδψ 11α5 

' ὡς δὲ ἤγγισε 

{ «ποιο ᾳοίης σης” συνεπορεύοντο. 
Ὑγοἷοί Ταῖρ., Ἀτοηί., Έτας., « (δαν ουπι ῬΈοσα, Ὀ Ῥσοβοίκος- 

Ὀασίας τῇ. 8, Έτ.  θθίορί ;”” Έρου, « ραπ.” ΤΙ. « η ῄαναπο 1” 

Ρο Ὑγοιίο, «ᾳοφοι’ . 
Σ “Αμᾶς δὲ. Ὑγεεῖαψ, Έλοπα., Ἱπ αἰκοβε]ἀ, Εσατ]εῦ, Νοτίου, 

Ῥεπη, Βματρο, Ἐοπά., Μ.΄ ϱ. Ἐν, “οἱ.” 1061, «11» 118]. απᾶ 

Ῥιοᾶ., ῄ ο” 

δρα” ὧν. ΊΝεξίογ, Τλοπι., ἨΓαίκεί, Ἠοσίοα, βματρε, Έρπα, 

Οαπιρῥοῖ!, Κοπάνίας, Μοπξ, Ῥρτα, βο]ιοῖε, απὸο” Βεὶς.,“ε 51.” 

Ἰαέμον Απᾶ Ρο Ὑγοβί, κ αἷς; 1” α. απᾶ 5. Ευ. 6 ορπαΓας )” Ὅήο 

ἆλά απᾶ 181, ἄ «90/16. . 

! αηθ ἄτονν ΏθαΣ 1’ ἤγγισε. Καπᾶ., Μ. ἈῬο 116 Β. Ὑ. τοπᾶρτς 

Ὠμς γοΏο ὮΥ “ ἆτοη πηρα,” ος “, ἄτε ηἱσ], Μα. 15 18: 21 11, 84: 

ἀ1πῇκο 15 11, 25: 18 :3δ: 51 18; 24 115, οἶσ, 'Ψαείο, : ὁ ἄτοτν 
πσ]ι,” ”. Ῥοῦ. ος. ἐπ στὸ) : πο οοπηηιοπ]ψ, ομά ἵπ 8. ηρρςί, 

Ἰπίσαης,, {ο ἄναω πεαχ, ἴο αρρτοαε]." Ἠερ. Ν. Τερέ., 3ο. 851, 
-ορο. «Ὅτου πραχ ” {5 α ΟΟΙΠΙΟΠ εχργοκείοη ἵα {1ο Ἡ. Ἡ. οἳ ο 
ο. Το, 

} Πο ραΐο. πο ρτροβΜῖοα {ο ἵπ οοππεσᾶους οἵ {8ΐς 
Εῑπᾶ, 18, Ὄν Ῥτεσοπί, πραρθ, ὁπήθᾶ Ροΐοτο ελα πομη. ο Τλομ.., 

Ὑγεξ]οΥ, Ὑποκος, Βοατ]οῦ, ονίον, ιαῖς., Οππορθοῖι, Καπᾶ. τᾳ 

ΤΙΑΠΣ Ἰηθίρησρς 1 ἵπ Ώνο Ἐ. . οἳ Ο.Τ., « το” 18 ποῦ οπρτοκορᾶ α[ίοτ 

4 παν” απᾶ ἃ πἱβ]. ” ερ Ναπίρ, 26: 8. σαᾳρ. 30 : 54. Ῥτου. 

Τ: 8. 

Βεο ποίρ αργα. κ αι οἳψ 6 βος ;” ᾿φὲδο μονργεγὴς. Ὑποκοῖ, βίμτρο, Ἔαε, 
“60η εοπίρα βοὈοτόπ ἄομας”. Τέλος, “οἷη οἰπίσο Βομη;” (06 
Τπείέο, οἱ οἱήσεβοσπος Βοΐα ; |}. ᾱ- απά Β. δες, «8ἱ9 ππῖααο :” 
Ίρ6γ., «ο ππὶκόπίέο 7 Τί. ««Πσ]ο πηίοοἸ Ο5 Ιάΐοπα νηἩ 

ποί αἲιοσ ϱ, Πέρα] χρηᾶςτίης οΕ µονογενὴε, οἵο,, "'ϱΏ οπ]σροτῃ 
5ομ,” οέμς αηήρεητίη». 

1 4 ρἨθ Ίνας  Ἠ]ᾶοπ, Τμε {οσῇ οἳ Ἑορείει 48 αὐτῇ χήρα ἵΒ 

{μς ἀαίῖτο. βο Όαξ ος Ὑγ]ρου, π]ήο]ι μας ϱἩ ενς 48ο Ῥᾳρο ἅ αᾶ 

Εκοπιρίας Ἠουευίϊ Βιορ]απί βορυγαΜἰεείπιθ οζτίωπι” 1. θι, ἔμο δτᾷ 
Ρ418, οἳ Βιεριους, Ῥαπίς, 1560. τη Ώμβ αογερς ἴης Ἐ]σογίς, 85 

τἰφίοᾷ ϱἱ Απιρίοτᾶσπα, 16088, πρᾷθς {Ἡο βαρευἱηἑομάσποο΄ ος Τοις- 

ἆθπ, Όα 118 οὔιος λαπᾶ, αὕτη χήρα (αρπήπα το) 16 81ο χαζ(ηρ 

οἳ Ἐκασπαις, ΜΗ, θῄεεναος, 1ποἱ]ε, Τ1έμηραῃ, Τροίμπαμη, πάκοαι,, 

Βολοίέ, Ττο]ίορο. Ίςπαρρ Ῥας αὐτὴ χέρᾳ. Ίο τοπᾶῖης αἶγοιι Ὁγ 
Βαρείο 8 Ρτοβαβ]γ θα απαεπάπηρηξ ορςββ]οπεᾶ Ὦγ ιο 5οῖ, ελρί 
ἦν, Όνο νετὈ {ο ηλῖο χήρα πλαλὲ Ῥο 4 ποπἱπρβνο, ορσπεγθᾶ Ίπ 
τειγ {ή ΜΘΦ. Ἐθμρθ αὕτῃ χήρα Ἡθῦθ πηρι]κεᾶ 45 ἄφῆάγος, απᾶ 

τρσαγᾶρᾶ 85 1η αρροείίῖοα ψ]Μι αητοὶ. Το βεί τίᾷ ο α βαρροβοᾷ 

βιρημπια[ἶοσ] αἱβίρα](ψ, {ο Ἠαιείηοςς Ριοᾶποςά Ὁγ καὶ. τὰ 1 
πον]γ ἠορπθᾶ ζαῖνο πας ογετ]σο]εᾷ, Έμετο { πο τθββομαῦ]ε 
ἁοαοῦ Όιδὲ αὕτη χήρα ἵΒ 189 Ῥχορει τελβῖης. Ν ορς οξ {λς, Ιον 

οχῖβᾖσα] θά] είοπς Ώστθο πι 1ὐγαβήλαΒ, ἶ ἵη ρ]ασίπς ἦν ἵα Ελ] ΙΛΘΙΙ- 
ρου οἳ ια Μοπίσποο, θχοερύ ἴμαί οἳ Τρ πιαΠη. Α9 {6 18 ποῦ {π 

Ῥαρείος, «ης. ρ Ῥθθα ἀαλοῦγεά, 85 8 παρρὶοπιραῦ. Ἑ]οοπιβε]ᾷ 

τιασίς “. Της καὶ ἷ6 γθς εἰσηἱβομπές {ιο ζ11ἱ 6ερεο Ῥείπς, (λαί 

ἑῬερίάος Ἠευ θα[οσίσςς, Πορῖης Ἠ6: 5ομ] εἩθ π8ς οἱεο 5, πΙάοτι. 

τθίογεῃοΘ {ο ἡμέρα. Τε 16 ποὺ πθΟΡΒΘΑΥ {ο ἴπδουῦ ο ργθροβίµ]οη 

ασπ” ζ- ἐν) Ῥεΐοτο “ἐπε ποχέ ἆαγ.' Ἠγ οις δις {οφιιολὰ, ας πιθ 
πιο πηθη ” οπα(ΐ5 {6 ρτθροβῖθίοη, απ]θες {1ο Ίαησιασο ἵς οπιρ]αί- 

1ο. ερ “πεχὶ ἆαγ,, Β. Υ., Ναπιο. 11 τ 82. οοπαλ ἆ τἸ. Μαϊ 

21 62. ἆολπ 1 : 29. Δοὶς 7: 26. Τα6 τεπάρῖης ο{ {16 πἱς., 

α ἄρίπορρε,” απᾶ αυ οἳ- « αἴερννατᾶς ”. ἵα ὨἨμείπις απᾶ 69η οί]ου 

Έηρ. υαπεῖομς, οπἱρίηη{εά ἵη α παϊθία]κο οἳ Ἰπαηβοηρίίου. Τητουσ]ι 

Ώλθ ἐπουγία δογίδατγιπη, τῷ 88 Ἠϊθέεα {η Ῥίαοο οἵ τῇ» Έαπορ {1ο 

εἲδροῖς πας βαρρορεά, {ο Ρο ἴδρε οἱ χοόνῳ, ΟΥ καιρῷ. Τήο τοαᾶ- 

ἵηα ο ἴμο Ὑγαβόσα Νς, Ῥ, Άστρος ψίθ το Τοσως. Ἑοορρίας (εῇ). 
5ο, το Βγείδο ας σόλο ἵόνου 

ἆ “«Ἠθ πας. ροῖηστ” ἐπορεύετο. ὙΠακοβε]ᾶ, Ἀοτίοη, Θμα1ρο. 
ο γαάϊσαὶ 90Πες. οἱ ἴλθ Ππιροί[οοῦ, οοπημαδίοα οἳ αοβου, οἳ 

Εἰαὶο, 18 Τθβαἰγοᾶ Ίη {πο τοπάθτίης. Τ]ο Βαγίοαν Ἴναά ποὺ οη{θιρᾶ. 

ένο οἵίψ, Ρὰΐ6 παθ ο ενα αγ, θπᾶ πραγ ἴδ, νο Ἡς σγὰς πιοῦ Ὦγ 

ια θιπθύς] Ῥχοσθεείοη. ᾿Ἐνοῖ]ορε (ταπι., ὃ 50, 9, Ρ. 199), Βιαγέ 
(ἄταπι,, ὅ 51). Της 6οπϱο οἳ- ἐ19 αοτ]εξ Ῥε]οπρ {ο ἐλίς ἔδηςα, οπ]γ 

ἴπ Έιρ οαδο Ψθιθ πο πέος ἀθβοιῖοοἙ θλαί οἳ πηλοὶι µο τ παβ ἃπ 

ογοπἰέηθςς. Τίς Ίπας ποὺ {ο ο.96 πΕὰ 1μΙκο. 98ο οἱ. 1: ὁ, 
Της ἱπιροτίθοῦ {5 πσρᾷ ἵπ {μ6 Ἰμαΐπ γετείοης (Πανίης. {6 Βαπιθ 
{ογοφ η (]ι ἐ]λαί οἳ ενα 6γεείο). γις., Μοπίαηας, Ἐκαρπαπς, Ῥδρα, 

Οµβία]ίο, Βοοῦέ, «πὸ ρτοβοϊβρτοίατ.” Βο 6. Ἐκ, ἔᾳαρ ο όεις 
αἰιαίές. Θ. Έτω απ ο]αίς” ο δαςγ, “ ο]έσις α]αίέ, ” βρρη. 
απᾶ Τδον. » ο ἶρα ιν” Ὀἱοβωά απά Τέαί,, αρρ]ϊ απάανα ; : ” Το τχουίς, 
κα ποα. » 

5 {ο η ος” εἲς πόλιν. Ἴλοπι., Ἰεείεγ, Ίαἰκοξ, Νοσέοα 

(« {ο α {ου}; Ὠὶοῖς. Τπουσϊι πο Ῥείπιατγ {άθα οἳ εἰς {9 «« ἴπίο ;” 

πει τοὺς οὗ πιοβίοπ, 16 ο[θη Ίας {116 5οΏςθ οΕ.ἐο, ἰοιωαγάς, ο ἃ 
Ῥποο οΥ πα. Ἠοῦ. (ΤΑΧ.). «Αοΐ 22: Ἴ, ἔπεσόν τε εἷς τὸ 

ἔδαφος, Ἑ. Ἡ., “Απά 1 161 {ο ἐπο ᾳνοππᾶ.” κ. Οοιπρατο: Αοΐς 

20114. Μα, 15124: 16 15,21: 90:11: 3111. «λος 

Πιο ἆνθιν πὶσὰ ἰο εαδαῖοπ, τε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα. 
Ἰλᾶᾶσ]ϊ (ὃν οοτόο) : 6 Εαᾶν εἱρπ]βοσβίοι, ἀἰγεοίέοη, ἐοινατά, ΠΙΟέοπ 
Το, οι, οἳ ἐπὶο. 
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ΚΙΝ6 ᾷΑΜΕΞ) ΤΕΒΕΙΟΝ. 

19 Απά πλου "πρ Τογά β8Υ 
Ἀε, θ Ἰ8ᾷ οοπιραββίοη οἩ Ἡθμ, 
απᾶ ϱοἱᾶ ηπίο Ἰθγ, Ύγορρ ποῦ, 

14 Απᾶ 116 οαπιο απᾶ τοις γοᾷ 

ιο ϊθτ : απᾶ ποτ 1παῦ Όατο ᾖΐπι 
εἰοοά 54Η, Απά Ἶθ βᾶ, Σουηρ 
πΙΔΗ, 1. 547 απίο {λερ, Ατῖβθ. 
15 Απά Ἆο {μα πας ἀεραᾷ η 

ΌΡι Απᾷ ῬρσαἩ {9 5ΡοβΕ; Αμά πο 

ἂο]ϊνοτοά Ἰ]μι {ο Π48 µιοί]ος. 
16 Απᾶ {16ίο οβ1θ α {δαΥ ΟΠ 

αἩ: οπᾶ νου σ]οπηῇοά ἄοά, ϱαγ- 

αἈεαῖς 1αχ!. 
Ν 5 Δ ον 18 ν΄ στο) 

ψος ἦν συν αὐτῇῃ. "' καὶ ἰδὼν 
» Δ τε / 3 / 

αυτην ὁ Ἄνριος ἐσπλαγχνίσθη 

ἐπ αὐτῇ, καὶ εἶπεν αὐτῇ, ΜΜ 
κλαῖε, 1 Ιαὶ προσελθὼν ἤψα- 
το τῆς σρρρῦ: οἱ δὲ βαστάζοντες 
ἔστησαν᾽ καὶ εἶπε, Ἀεανίσκε, 
σαὶ λέγω, ἐγέρθητι. ᾖ3 Καὶ 
ἀνεκάθισεν ἆ νεκρὸς, καὶ ἠρξατο 
λαλεῖν. καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ µη- 
τρὶ αὐτοῦ. ᾖ ἔλαβε δὲ φόβος 
ἅπαντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεὸν, 
λέχοντες, "ὍὋτι προφήτης μέγας 

ΒΕΤΙΡΕΡ ΤΕΒΡΙΟΝ. 

πὶῆι Ἀθρ. Απά {1θ Τιοτᾶ “666- 15 

ἵπς Ἰθς, παᾶ σοπιραςείοη οἩ Εθν, 

απᾶ βαἱά {ο ου, Ἴεερ ποῦ. 

Απά "οοπιίπρ πθασ, 1θ {οπο]μθά 14 

ιό Ὀΐος; θπᾶ ο{]νο Ώθργογς σἱοοά 

βἱἩ. Απᾶ μο εθἱᾶ, Υουης π]θῃ, 
Ε 24Υ {ο ἴιθρ, 'Ἠήεο. Απᾶ Το 16 
Φλο αλαᾶ δεεη ἀοαᾶ, 5αΐ πρ, θπᾷ 

Ῥεραῃ {ο βρθλ]ς; απᾶ ο ἀε]ίτευ- 
ρᾶ Ἠΐπ {9 Ἠἱ5 πιοίπου, Απά 16 
Σ[ΘΩΥ βθἱπρᾶ ἐ{λεπι α11/; απᾶ {1οΥ 

Ίπο, Τηαί α ρτοαί Ῥτορ]ιεῦ {5 τίςση 
πρ απιοης 18; απᾶ, ΤΗ66 αοἆ Ἱαί1 
τὶειρᾶ Ἠ]5 ροορίθ. 

11 Απά ή τπππους ϱϐ Ἠϊπι 
πεπὲ {οτ{» Πτοισηρυί αἲ φ αᾶςα, 

τοῦ, 

ἐγήγερται ἐν ἡμῖν: καὶ 
΄ ε Ν Ν 

εσκέψατο ὁ Θεῦς τὸν λαὸν αὐ- 

1 Καὶ ἐξῆλθεν ὁ λόγος 
οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ ᾿Ιουδαίᾳ περὶ 

ᾳ]οτβεᾶ οᾶ, εαγίπρ, Α. ρτθοαύ 
Ρχεορμθῦ "λα χδθη 8πποπο 8, 
απᾶ το αμ γἰεῖίοῦ Ἱί Ῥθο- 
Ρἱ9. Απᾶ "ή τεροτύ "ο0ποθγη- 1 

ἵηο Ἰήπι Ἔρτεμά σἱπ α] «αᾶσα, 

“Οτι ἐπ- 

» αρροπαι” ἐδῶν. ἈΦθβΙγ, Βορν]εί, Ἐοπᾶ., ΓΠεἰα]!, Μ.Ι 

Έδσα, επ ῖδας :” Βο]ρ., « πϊθπάθ ;" 8. Ἑν.  γογασί.” 

Ἡ «ζοπίης πθατς”. προσελθῷ»ν. Ἠείαγ, Βοατ]οῦ, Μ. 
απά 8. Εν, Εδίαπέ βῃργουμό ;” Βρα., αμ βοργζάπάρβθ,”. Α8 ος 

ἱίργμαςίτο, Πιο οοἰρηπία! οχρτεβείοα “οοπ]ίπς πρ Νε πεο 

ἁσοπιθ πρ” ας εαπίνα]οπί {ο 4 αρρτοαοδ,” απἀ, τνἶέίι απ αὐ]εοίίνο, 

αροπιθ τρ {ο ἃ ΡΑΙΦΟΠ, ος ἐάπα, Θοπιθ ἐπαπε]αίους Ίαγο οΥθύ- 

Ἰοο]κθᾶ. ἐα ἔοτοο οἳ πρὸᾳ ἵπ οοπιροβί(ἶοι, Ίθο. Γουσίου (Ώίοί,, 
απίς ή Όρπας ”) ἀθδπος, “ οοπιθ πρ Το,” “ ἰο αρργοασ]ν πεαγὸ 

5 «θ Ῥοητοις:” οὗ---βαστάζοντες, Ἔλομι, Ἰγαἷκοί, Ῥοσιγ 
(αοἵε ο Απσης), ἩΓορ]οσ, Ἑοαι]ςίζ, οσίου, Βμοιρο, Ὠϊσίς., Οµπιρ. 
Ῥο]ρ., “ ἆο ἄπασοιςι” Τέλος οπᾶ .Ώο Ὑπείίο, « ἅϊρ Ττῆσος :” 
δ, Ἐν, “]ςα ροτίεαις: ” Ῥϊρβαἡ], "1 ροπα Μο.” 

Ρα Βϊεο; ”.ὀγέρθητε ἸΝοιίοι. Βο (Β. Ῥ.) Μα, Φ6 : 46. 
Ματς 10 : 49. σοῦα ὅ :8. Ἀεν. Τ 11. Αοοοτάΐης {ο Ῥιρβθπέ 

ποσο, “ τῖςρ” ἵ6 πιοτο οοπχαιοπ]ψ οπιρ]ογθᾷ ἔναμ « ατίςο.” 
4 6“ ]αά δει ΤΠἷ8 αρρ]οπιθαύ ἵ6 ἁρπιαπᾶά Ὦγ {πο οτἰσεηεἰα 

ἐοσἳ, 35, οί, 1ὲ, 11ο ϱηγοςρο]οσγ ταρχοδεπίς 016 σουησ; Γ]απ 85 

Ῥρΐηπς ἀεαᾖ, απᾶ, αἲ ἴλο «απια ήπιε, ἵ ο αοὐ οἱ οδίης τμ. Τπ 
αἴ]ιοι. ποτᾶς, {6 Γα]] ἐο Ῥυεβοπί {λα ἐλοιισὲ πν]λϊσ]ι ο {θτέ 188 

ἀρθίσηρᾶ {ο οοΠΥΕΥ. -Α. εἰπαῖ]αῦ οἵΤΟΣ ππβΥ ὃς σθον {π ἐμο Ὦ, Ὑ. 

ο ἶοπ 11 : 44, π]θιο ἐξῆλδεν ὃ τεθνημὼς ἵβ τοπάοτοᾶ, “16 ἐλαί 

πα8 ἆθαᾶ ορπιθ Γογ1,” ἱηείοαᾶ οϐ “Ἡο ἡ]λαῦ Ἰωᾶ Όθοι ἆθαα (19 
λανῦηα ὄθεη ἀεαᾶ) οππαο ΓοτΗι.” 

 «θητ. ερἰσοά {επι θἱἱ5"' ἄλαβε--φόβος ἅπανταρ, ακοί, 

ἸΓοε]ογ, Εαπάς]οἷς, απ ΜΓ. ανα, « {θας. βεἰσοᾶ αἰ. Βοασ]αίί, «« α]] 
Ἅθτα φοἰποά πλ απο; ”. Ἀξομί., Ῥετα, Βολοῦ, “ οορίῇ----οπωπθς ; 

Ὀαηίεα, «6ου Ἐγσοῦ Ῥοΐος αἶ]α;”. ο Γοίία, “Ἐς αισ]{----αἷ]ε 
Βίαπποα :”. 8. Ἐπ., «Ία οταίπέ 165 ααἰαίέ έους ς’. Ἐθου., ]ςς βουτθ- 
οοᾳῖὸ ἔβπιος ἆ ἑοᾷος;. 8ΡΑΜ., “ ἐοᾶος ἔαθτοη. οορίᾶος ἆς ἔοπος. ” 

Ώ]οδλή, « βραγοπίο. ϱἱἱ οσοαρὸ ὑπόή” Ἐοῦ. (Τμθχ., ὧν ἴορο, αμ 

βάνῳ) τ “Ττορίσα]σ. (ϱροίο). οἳ απ βίτοπσ. αβθοίίου, οὗ. οποίοι, 

{ο ορίγε, ἰο. οοπιθ, ος..Γαἶἱ ρο. οπή. 9ης”. Φοξερ., «πι ΣΕ, 6. 8, [ 

τοὺς μὲν ἄλλουε ἔστληξις ἔλαβε. «Α8 ἅπαντας τοίοις ἴο αᾗ 
Φτεερηί, 1ο εαρρ]απιθαέ “έλεπι” 19 ἱηφοτίσᾷ {ο τθπιονο ἴμθ Πατοῖι- 
Ώθας οὗ «δαν θοῖσοά αἲ." ἩΤ} Πλ πιοᾶΠοπβοπ, ιό φοπίθησθ 
λαγπιοπίπθς πή(Ἡ οἳγ δι Ἰοημεπάί. Ὦ6υ οἱ. 5 : 26, ποίθ, 

. “πα τῖδεη ; ” ἐγήγερται. Ἀοείοῃ, ΘαπιρΏεϊ. “ Ἠατνο" 

ἱηείομᾶ ο “να,” 19 Εο αρρτορτίαίο αασίμαιν πλ Ἱπίταπεϊήίνο 

τοχφα. Όσο οἱ. 2: 10, απ 4 : 88, ποΐθε, Το αἀά{ῆου οἳ “πρ” 
Ἰ6 βαρεσήποις, Τ1ο ρετί, απᾶ Ειδῦ αοτῖὲ Ῥαβς. ο ἐπῖς γοιῦ πθυσ]]γ 

Ἠανο {πο εἰσπίβοπβίου “{ο απί.”. 9ο (Β. Ῥ.) Μα, 3: 18, 

14,211 8 «16: 9 : ὔ, 19, 25, οἶο. Ἠοῦ. (108., ἴ υγ20). 

ε Α οι “ απᾶ {1ο Ὦ. . Ἱπιρεοροσ] τοπᾶρτε ὅτε ὃν “ναι. 

Έλο ρανβῖο]ο εοσ]ά πού Ὦ6 ποίϊσθά π ἐῑιο Ἐπαλεῖι, Τὸ 16, ας ἵπ 
ιβ! οὔπθς Ἰπαίσποσο, πηβιοῖγ ο βἶση οἳ αποἰαίίοι. Ἐοῦ, (Τσ. 

βασς: “Βροοἱα]!Υ ὅτι Ε8ΥΝΕ5 οἶβα {ο Ἰηίτοᾶπορ ποτᾶρ ποίοᾶ 
πζοσξ οἼσησς, οἩίοβγ αἴτος νοῦς ἱπιρ]γίης {ο 8αψ, απᾶ {1ο 156, 
απᾶ {8 ἔλθι πιθχοῖσ α πιαεῖς οἳ ἁποίαβοπ, πού {ο ος {ταπε]αῖοᾷ Ιπίο 
ἘπαμεΗ.”. Θεε Κὔλπευ, 15λν, ποίο 8. 

να μίς τοροτί » ὅ λόγος οὗτος. πο που Ίμας Όοον τοπᾶστοᾶ 
ἁτοροτέρ» ἵπ 18 ἱπείαπος, ὃν Ἰαἰκο, οσίου, οατ]εέ, Ῥθπα, 

Ῥ]ας,, Οαπιρ., Ιζαηάτ]οϊς, Ἐεὶς., “ δέ σοιαομίθι. 6 οἱ. ὅ :15, 

μοΐο, Τ]ής ἵς ιο οπ]γ ἱπείαποο ἵα πἨῖομ Λόγος 18 τοηᾶετοᾶ 

ΑΥΠΙΛΟΝ ἵα ἐς Ἡ. Ὑ. 1 Ῥοιίονεο ἐλλαί {16 ῥαγαρ]ηαίίο νοτεῖοη 

οἳ Ρο Βαογ Ῥτοβοπίς έο ὑλοισλέ, “ ο Ὀταῖέ ἆθ ο πεγαοὶε αι 
αναἰξ ᾖμίε, 5ο τδραπᾶ(6 ἆαπα ἔοαΐο Φαᾶέε,” εἴο, 

 «οοποθρηΐης Ἠΐπι;”. περὶ αὐτοῦ. Όσπρ., Ἰοπά, Απρας, 
ΤἩο] να]. Όο9υ οἩ. 4 : 14, ποῖθ. 

«νι µ βργθαᾶ τς”. ἐξᾳδεν. Ἔποιι., Ἰουίοα, Φοαπ]οί, Οαπιροο]]. 
Ἠοῦ, (Έμθχ., ὧπ νογὐο), “ίο ϱο Το], ο δργεαᾶ αὐγοαά.' “Το ρο 

{ού π]ιοη ρυθάϊσαίο οἳ α τθροτσί, ΠΘΙΝΕ, οἵο., ἶ6 ποί αοοοχά(ηᾳ {ο 

οπυ εσς ζοριοηάὲ. Ἡνθίδολ, (η υβ)ὸο) : ὁ Ἠοϊαρλοιίορ ἐριαέας 

χθῦας αὸ---ἴαπισ, πὈί οξύ ἀνμ]σου, Μα]. 9 : 96, Μανς, 1: 28, 

ας. ἆ τ 14, ᾖ τς 10, οἶσ.” Οοπιρατο Μάωΐ8, 9 : 91, Οἱ δὲ ἐξελθόν., 

τερ διεφήµισαν αὐτὸν ἓν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείμῃ. 
α «Τη αἱ αάθα :'' ἓν ὅλῃ τῇ Ἰουδαίᾳ. πα Ῥᾶβδασα π]ιοιθ 
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ΚΙΝΟ 2ΑΜΕΡ) ΤΒΕΡΙΟΝ. 

απᾶ {Ππτοισ]λοπῦ ο {πο τεορῖοἨ 
τουπά αβοτ{, ρ 

18 Απᾶ {πο ἀῑδοῖριος οἱ ὅοἷτι 
βἱοποά Μίπι οἱ 911 {θ5ο ἠήπσς. 
«19 Απᾶ ὔοἶπ, οδ]11πς -ωπέο ἠπι 

Όπο οἳ 115 ἀϊεοῖρίας, 5οηΐ έλεπι {ο 
Φεδα5, εαγίπα, Απ ποια 1ο Ὠιαὶ 
αΊιου]ά οοπιε } οὐ ]οοἷς πο {οτ αἩ- 
οί]λοτῇ 

20 Ὕπεη 6 πηθη ΊΓΘΥΘ 00Π1Θ 

ππίο Ἠϊπι, {Πογ εαἷᾶ, Ζοἶτ Βαρᾶςέ 

μας βοπύ τ8 ππίο {16θ, βαγίτα, Ατί 
ἴποι ο ια εἰιοπ]ά οοπιο2 οἳ 

οοῖς πο ἴοτ αποἶλον ὃ 

2ἱ Απαᾶ ἵπ Εἶιαῦ βαπιο ἃοας Ἶς 

οαγθοᾶ ππαηγ οἱ ἐλεί Ἱπβνπηϊαας, 

απΡΕΚ ΤΕΣ1, 

- / ) 

αὐτοῦ, καὶ ἐν πάσῃ τῇ περιχώ- 
ρ.. 

/ » ΄ . 

154 Ι ἀπήγγειλαν ᾿]ωάννῃ οἱ 
ο ’ 

μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ πάντων τού- 
/ 

των. 1ν καὶ προσκαλεσάµενος δύο 
τινὰς τῶν μαθητών αὐτοῦ ὁ Ιω- 
΄ 3” .. . 3 - 

άννης ἐπεμψε πρὸς τὸν ᾿Γησοῦν, 
ιν. 38 ή Α 

λέγων, Σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἄλλον 
Αν { 

προσδοκῶμεν; 3 Παραγενόμε- 
Δ 8 ΄ 3 

νοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἴπον, 
᾽ ΄ « Ν 5 / 
Ἰωάννης ὃ Ἀαπτιστῆς ἀπέσταλ- 

α / κ. 3 
κεν ἡμᾶς πρός σε, λέγων, Σὺ εἶ 
εν» / Α 3 ο. 

ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἄλλον προσδοκώ- 
ο 91 ο ὰὶ - α 

μεν; ᾗν αὐτῇ δε τῇ ὥρᾳ 
. ΄ ΔΝ 3 3 4 

ἐθεράπευσε πολλοὺς ἀπὸ νόσων 

ΒΕΥΙΘΕΡ ΥΕΕΒΙΟΝ. 

απᾶ αἩ ιο πτγουπάΙησ το: 

ρῖοι. Απά νο ἀἱξοιρίοςρ οἱ 18 

ζομπ 7σο]ᾶ Ἠϊπι οἳ αἲ] {ιθδο 

ᾖήηρα, Απᾶ ζομπ, οδ]]ας Σίο 19 

Λόπι Ὅπο οἳ 18 ἀἰδοίρ]6ς, θοπέ 

Ώιθτη {ο 26518, δαγΐπᾳ, Α τό ἶλοι 

ο ένα! οοηιθί1ι, οἨ νᾶο στο 1οοἵς΄ 

{0Γ: αποῦιο; Απά π]ιοα ἴ]θ 20 

ΠΙΘΏ «091ηΘ {ο Ἠΐπι, 116Υ βηἰᾶ, 

1ομπ, ἀιο ΊΠΙΠΘΥΕΕΣ, Ἀαί 5επ6 

Ἡ8 {ο (16ο, 5αγΐπς, Ατὶ μθα 118 

εἶ]ιαί οοπιοίίι, ος. :ἆο πο Ἰοοῖς 
{ου αποΐο Απᾶ απ μαι 21 

ΥθυΥ Ίουχ 16. οατοᾶ ππαπΥ "οί 

Ες ρτοροξίεου οσους (Ναί, 9 : 81, ἐν ὅλῃ τῇ Υῇ) {8νθ τοπᾶρνῖπς 
οἳ ϊα 1ν. Τ. 16, “ ἵπ αἲ] ἐῑαῦ οουπίντ.”.. Τη το ργοβοαῦ ϱ.56, 80718 

ἠπίθιρτείοι Ίπγο οοηζαπᾶθά {παί ἐν 16 θηπἱνα]οπέ {ο διὰ, 
α πνοαρ] Τπΐς 16 ζνν Ί6ες ργοῦαΡ]ε ἶπατ ειαῦ ἓν ὅλῃ ἶ6 πβρᾶ 1ο 

εἰς ὅλην. ΤΠΐς ἵ5 ιο γίθι Ίακοη Ὁγ Κα], γιο οῬεθινες: 

αῬωβ ριροβϊήοπες (ἐν εὐ εἶ εαρίαν Ἱπέει 5ο ρειπιπίαπέατ, 

εὔαπα α βοτἱρέοτίρας οχἰαιῖς, τὸ αριᾶ Τηιογᾶ. ΤΥ. 14, ταῖς δὲ 

λοιπαῖς ἐν τῇ Υῇ Ματαπεφευγυέας ἐνέβαλον.' η οἷ. 4 :14, 

πλοτο πο .. Ὑ, Ίος  ἐμτοισ]ι αἲὶ {ο τοσίοη τουπά οΏοαθ,” ἐσο 

ἰεκέ 19, καθ’ ὅλης τῆς περιχώρου. Νο 1δ Βο0πις οὈνίους, ἐἶῑαί 
16 Τί, ἵΏ {ἶνθ οΏςο Ὀοίοτο τς, ἱπίοπᾶθά {ο «οπτοΥ {πο {ᾷσα, υήσ] 

Νθ αἴίασα {ο “ ἑμνοισ] αἲὶ {ιο χοσίοι͵” δἱς., Ιι9 τνου]ᾶά Ἡανο εαῖᾶ 

5 Ῥε[οτο, καθ’ ὅληε κ.τ.λ. Όοπιρατθ Μαἰξ. 9 : 26, ἐξῆλύθεν ἡ 

φήμη αὕτη εἲς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην, Ὦ. Ὁ., “1 έμπιθ Ίογθοξ 

πεπέ αὈτοπὰ {πέο αἲ] Εἰναῦ Ἰημᾶ,”. -Α5 απ α]έθγπαίίνο τοπᾶετίης {ον 

ἁαἲ] δαάθα” “ Ὠιο π]ιο]ο οἳ ο πάθα. Ίδο οὖπ ἀῑκδασαϊξ ὅλος 

Άοπι πᾶς, αἲ οἱο59 οἳ ἐς βεπίσησθ. Βο ἵπ οἳ, 4 : 14. 
Σ “νο βαωτοπηᾶῖης τορίοη ς'' τῇ περιχώρω. 60 οἩ. ἆ : 14, 

ποίθ, 

7 α 1ο]ά !” ἀπήγγειλαν». 9ο (Β. Ἡ) Μαῖς 6:50/ 16:10, 13. 
ΊπΚκο ἤ 192: 8:20, 84: 9:36,:6ἱο, ἹΜονίοη, Ῥοππ, Ἰαἰκοβε]ᾶ, 
Βματρο, Απσας, Μ. 
{ο έπη πρ Εο]οσίης χοπιατῖς πηαᾶς ἵπ πο Ἠθνίείοι οξ 

Ματίζ ροερε], οἩ. ὃ :18, ἱ5 αρρΗσαδίθ Πθγθ. “.Α6 πρὸς ἵῃ 6ΟπΙ- 
φοδίεσΏ οογτεεροπάς γηᾗ «{ο, ἐλλ]ς πγοτᾶ εἰοπ]ᾶ ποῦ Ό6 ἐἰα[οίσεά. 

19 16 ποῦ ο 5αρρίθπιθηί, ο ἵπ αἱ σ,568, πΊθτο {λίς νοιῦ οσσατς 

ψῦὰ ο ειρρ]οπηθηξαχγ Ῥτοποιη.” 
. “Το ᾖλαῖ οοπιοίἡ;” ὅ ἐρχόμενοε, Τεξίεγ απᾶ Ἰαἷοί, “ναί 

18 {ο οοπ1θ;”. «Α. Οαπρ. απᾶ Ὠἱο]ς., “ Ἠθ πν]ιο οοπιθς ; ”. , Οαπρ., 

4ς ήιο οοπιθίμ.”. Τ]ιο ατ(ῖοῖς απᾶ Ῥαι Ποῖρίο Ίανθ Ἠθυς {1ο {οχοο 
οἳ α βαΏείππέίνα: ἐς ἐλοιαολέ 5, “Αγὸ ἴμοι {1ο οοπήης οπθ 1 

ἀ9αέ 19, τλο Μοβείαι, πμοδο αἄνοπί Ίτας αηπουποθᾶ Ὁγ ἔῑιο ρτορ]εῖς. 
Τη Μαϊ. 25 : 99, ὁ ἐρχόμενος 8 τεπᾶειοᾶ “Ἠο 1]ιαί οοπιοη.” 

Ῥοραῖο]γ Πιῖς Π{εγα τεπᾶστίης πια ποῦ ὃς ἀθοπισᾶ βαΠ]οἱεηγ Ρεγ- 
αρίοιοι», Τα Ελα οᾳ56, ες {οτπα 15 τουοπααρπᾶσᾶ, “ πο ππαθ {ο 

οοπ1θ.”. Φο Μονίοα, Φσαγ]οί, Ῥεηπ. ΊΤ1οτα 18 βοπας ἀῑνεναϊέσ Ἡι 

ἄν τοπᾶετῖῃς ᾳῖνεη Το ὁ ἐρχόμενος, ἵπ δπίς Ἰηδίαησθ, Ὁ) ἴγαης- 
Ἰαΐους. Τήοπη., « τπΒ ΟΝΕ οοµΊνα }” Βμασρθ, “1ο ενα τναξ. οοπι- 

Ἰπο. Τ]ο τεπᾶρτης οἳ {ιο 6, Ἐν. οοϊησοϊάθ πι λαέ σἶνοι 

4βονθ, “ οο]αῖ απὶ νῖοπί, 8ο Πα].,  σο]αῖ οἷιο γ]επε.”. ζαίπαὶ 

(πες, 11: 8) Τηέθιτοσασί ἠαρεραῦ (4οπΏαηπες) Α10 πουιίπο 

ὕθεαπι, σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος; ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν; Πα ἴα ϱ8 

Μαρίας ἳ παπα ζα Ῥείβοπαπι θεία ασῖςῖ Γποῖ]ο 1η οµπ1 οορ1{αίῖο- 

Ῥοπη γοπίγο Ῥοβθυπηιβ, ἴο Ποπ 6956 Μοβαῖαπι, εοὰ αἴίππι εχρεοίαυ» 
στα” 

κ ᾷο τε Ἰοοῖς;” προσδοκώμε». Βο ἵα ρατα]]οὶ (Ε. Ῥ.) Μαῦί. 
11 8. μα ΕιοισΒέ πιὶσέ Ὃο οκρτθεςεᾶ π](]ι α πεατογ αρρτοβοῖ 

{ο οας Ῥτοβομὲ ϱταξθοίοσγ Ὁγ “.ὖε πο Το Ιοοῖι ΒΗ1, {Ἡε 

4ψοτο οχρτεςείοι 8661ας ει(Ποίοπί]ν Ῥετερίοιοις. Ἡσ α Ῥοουῇίος 

Ἰᾷ1οπη, ἐ1ο Ῥτοκοπὺ Ίπάΐο, ἶ5 βοπιοἰίπιος αθεᾷ {ο Ἰπᾶϊεαίο ποῦ γ]ιαξ 
ἶδ ἄοπε, πό παξ, ἐ5 {ο δε ἀσπε. Ῥ]οοπηβο]ά {Ν. Τ., Βαρρ]επιοηί, 
Μαϊξ, 11 : 8). 

5 «0118! παραγενόµενοι. μοι, Ἰοκοῖ, Ὑουίοα, Έθηυ. 

Βεο οἩ, 2 : 15, ποίς, | 

: ᾱ α ῇγρ.ΤπΙΠΙΘΙΞΟΥ : ὅ Βαπτιστὴςο. «Α. Οαπρ., ϱ. (οἳ Ματς 

6:14). ἸΤρει., “ οἳ Βαπιαιρίᾶοτ ;”. Ἰω]ιες απᾶ Όο Ὑποιίς, “ ον 

Ῥάπίασ:”. Ῥοΐσ., “ ἄθ Ώοοραι ;”. Όαη,, “ ἆοπ ὨόΡεν” «Α5 βαπτέ 

ζω εἰρπίβος “ {ο ἵπππευςο, {μΐς πουν 18 τεηᾶθγεᾶ “ 1Ππ16Υς6Γ.” 

Όρο οἱ, ἃ : Π, ποῖθ. Βο Τπ αἲὶ οαδος, ἵη ἐπίς Ῥονίρίομ. | 

5 6 τμαξ οοπιεἰἩ... 966 Υ. 19, ποίθ. 

{α ᾖο τνε ]οο]ς,”. 6ο ν. 19, ποίθ. 

5 1η ἴμαί γοι Ἠουγ;”. ἐν αὐτῇ--τῇ ὧρα. Οίας, Ἐεπᾶ. 

(«αἱ ἴἶναί γουγ Ίαν "}, Οαππρ., Βοατ]θούς Θο Ῥοῦ. (Τ165., αὐτός), 
α οπιρλασα]]γ, ἐπ ἐ]ιαὶ Όετ) ἀαι], οἳ Είπιε (1οαχ).". Βεθ οἷι. 3: 98, 
ηοῖο, 

πο « ἀἱερηςος; ἀπὸ νόσων. Ἴλοπι, 168., Νογίοι (” οἳ ἐιαῖτ 

ἀἴδεαςος”), Β]νατρθ, Βομχ]εῦ (” οἳ ἐλείν ἄἴβοαςος ”), Ῥοπη, Ὠίοξ. 
( οἳ ἐῑαίν ἀΐδεασας "), Οωπιρ. (" [τοπι ἀἱεοιδες}, Μ., Ματᾶραϊς, 
Τὴο εαρρἰοπιοπέ “ἐλεή, αςοᾷ ἵη Ένα Β. ἩΓ., 9 απηοσθεκα!σ. Ἰ1π6υς 

ἵ6 ποἰ]ήπς Ίπ {ο {ασ {ο απθ]νοχίσπο 119 Ἠ5ο. Ἀόσος ουύητ8 1γο]νο 



ΤΕΕ αΟΡΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝα το ΠΟΕΒ. ΟΠΑΡ, ΤΗ. πι: 
--------------- 

ΚΤΚΑ 1ΑΝΜΡΒΒ) ΤΕΒΒΡΙΟΣ, 

απά Ρἰαριο», απᾶ οἳ ονΙ] βρἰτ{ς;| καὶ µαστίγων 
απᾶ ππ{ο πιαΏΥ ἐᾖαξ ὠετο Ῥ]ίπά Ἱθ 
β4Υ0 δἱσΠῦ. 

93 Τπου Ἴθδις απθγοτίπς, βα]ᾶ 

ππίο Ίλοπι, 6ο ουσ αγ, απᾶ {θ]] 
1οὗπ Ὑ]ιαξ ἀίπσς γο Ίαγο 6θον | 
οπά Ἠθυνά; Ποπ ἡναί {ο Ρἰϊπά 
Β66, ϊ6:Ίαπιο πο]]ς, ιο Ἱερεις ατο 
οἱθαπςθᾶ, {πο ΄ἄθαί θα, ο ἆθαά 
916: Τ4ἱβ6ᾶ, {ο ἴλο ροος΄11θ ϱροβρε] 
15 Ργεαομοᾶ. 

25 Απά Ῥ]οβςθᾶ 15 ᾖε, π]ιοβουτου 
ἶα]] ποί Όο οὔοπᾶρά {π τιθ, 

34 Απά π]οἨ {Πθ6 πιθββεησθΓς 
οἳ ζομπ πετ ἀερατίθᾶ, Νό Ῥεσαπ 

βονται; πτωχοὶ 
35 καὶ μακάριός 
σκανδαλισθῃ ἐν 

/ Αν 

θόντων δὲ τῶν 

απβςος ΤΕΑΤ, 

πονηρῶν, καὶ τυφλοῖς πολλοῖς 
ἐχαρίσατο τὸ βλέπειν. 

ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Γησοῦς εἶπεν αὐ- 
τοῖς, ΠΠορευθέντες ἀπαγγείλατε 
᾿]ωάννῃ ἃ εἶδετε καὶ ἠκούσατε: 
ὅτι τυφλοὶ ἀναβλέπουσι, χωλοὶ 

περιπατοῦσι,. λεπροὶ καθαρίζον- 
Ται, κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγεί- 

ΞΕΝΙΡΕΡ ΥΕΠΕΙΟΝ. 

ἄἱβοαβθβ, απᾶ Ῥἱαςσπθς, απᾶ οἳ 
οτί] αρῖτῖί5, απά {ο πιαπγ ᾖο 
ωετε Ὀ]]πᾶ ο σατο οἱσ]ή, 'Απά 
ὤθβας, αηθποτίτρ,, θαἷά {ο {]θπι, 

6ο, απᾶ ε]ὶ ᾖομη ας ης 
6 Ἠαπο 5θ6Π απᾶ Ἱθατά ; ῑιαί 
{6 Ῥ]πᾶ κγθοθίτο βἰσ]ί, {νο 
απ πα], {16 Ί6ρ6ί6 αἴθ 
οἰααπεοά, ο ἆθαί Ίθατ, ιο 

ἆσοαᾶ 416 ταῖσοᾶ, απᾶ 1ο 116 

Ῥοος 1186 σοοᾷ η6π5 ἵδ ρΓθ8ο]ι- 
ος; απᾶ -Ίαρβρ ἵ6 Ἡθ "Πο 28 
ελα] ποῦ το]θοῦ πο. Απά {ιο 24 

πιθββρηρθϊς οἳ οομπ ομανίπο 

΄ 

καὶ πνευμάτων 

22 99 ν 
και 

εὐαγγελίζονται: 
ἐστι», ὃς ἐὰν μὴ 
ἐμοί. ᾗ ᾽άπελ- 

ἀγγέλων ᾽Ιωάν- 

πιο ἵη {ἱις Ν. Ἠ, Τη π]ηο Ἱπείαπορς, 10 ἶς γοπάρτθᾶ ἵπ {1ο Ἡ. Ὑ. 

Ἡγ “ άϊθοαςες”' (11ο ἄπεοὶς Ῥοΐπς ρἰατα]), ὑπνίος Ὦγ “ βἰοίηεςς,”. απᾶ 

οπόθ (ἴᾳ ο Ῥοβδασο Ὦθίοτο τ1ϐ) ὃν “Ιπβιπήάςρ,” πε τοπᾶρτῖηρ 

εου]ά Ὦο υπί(οσπι]σ “ ἄϊπεαςε, ους 18 πο ἱηβίπποο, ἵπ ππ]ίομ 

Μής πνοτᾶ ππῖΠ ποί αβονά α ροσᾶ εοπεο. Ἐοῦ. (ος). Ῥτοίβοὴ., 
απιογδης, ασημί]. 

{ αΑπά " καὶ. ποπ, ἸΓακοβε]ᾶ, ΤΓεεῖεγ, Νοτίου, Ώματρθ, 

Βοατ]οίῖ, Ῥομυ, Οαπιρρεή. Ὑπα]ς., Μοπῦ, Ἑτασπια», Ῥεσα, “οἱ.” 

Βσ]μ., “ οπᾶο :”. 1μαΐ]νθς απᾶ Ὃο ὙΓαίίς, “ απά ;”. 8ΡρΗΠ. απᾶ 1Ρα5,, 

Αη Ῥ]οᾶαᾶ, “ο.” Ῥαυ., “οσ:” Ἐγηᾶσ]ο, Οταππιας, «θπουα, 

Των Τοιηβοῦ, “, απᾶν” « Τπος ἵη ο Ὦ. Ῥ., οπἱρ]παίθά ἵπ Ῥεζας 

σερᾶθτίης, “ ἀείπάε, 55 ἀῑᾶ Ειαῖ οἳ {16 ς. Ἐν,, « οππαίέο”. Τ1ργο 

16 ηΟ ροσἆ Τ688ΟΠ {ος ἀαρανίης ἔτοπι νο πποτθ πςαα] βἰσηίβοαΜίοῃ 

οἳ καὶ. 

} μας,” ὅτι Τποπ,, Νοτίου, Όπατρε, Ὠ]οῖς., Κοπᾶτίοῖς, Μ., 

Σα]ννα!, Ἐδὶρ., “ ἆπε;” Ὄο ὙΓείύς, “ ἄαες;” ᾱ. Ἐν, «απο; 

Φ]οάαα, « ο,θ” “«Ἠοπ Ενας” (ίακοα ἔτοπι Τσπᾶα]θ) ἶ5 απθα σα» 

εὦ, απά Ία5 Ώθοσπιθ, Ὁγ ἶαροο ο) ἐὔπο, α. τα]σατία. Ἡ. ς., “«Ταῖὶ 

ήπη Ἠουυ ἐλλαῦ Ίο πιαςὺ οοπιθ Ἰογο.” ι 

τ απτερείνο βἱρλύτ ἀναβλέπουαι. 69 ο. 4 : 18, ποῖο. 

ὙΓα]οῖ, Νοτίου, Ώρα, Ὠίαῖς,, Ιζεμά., Μ. («τοσεῖνθ ἠιοίγ βἱρ]ιύ. 

Ἠε]ς., “ πνοτᾶρα Μπάρ :”. Τ6εη., “]ος οἴοσος τοοῖθθη ]ς υὶεία ; 

ΤρᾶαΗ, ««χίογεταπο Ίω γὶεία,” ΑΙίλοισ], ἔτοπι 188 οἴσπιο]οσγ, 

ἀναβλέπω πυοι]ᾶ 586Πι {ο οουνετ {πο 1ᾶρα οἱ «εοβῖηρ ασαίη,"' οὗ γε- 

οουεγίπᾳ φἐαλὲ, Τὲ ἵς Ἀθτθ αφθᾷ ας η πἱγα]οπέ ἐο “ Ῥδίης πηκᾶο ἔο 5θ6.” 

Βο η ζοἶα 9:11, ἀπελθὼν δὲ καὶ νιψάµενος, ἀνέβλεφα, Ὦ. Τ., 

παπά Τ ποηύ απᾶ παε]ιοᾶ, απά 1 τεσθἰγθᾶ οἰσ]ιέ”. Τις εαρ]θοῦ Ἠετε 

πας Ὀ]πᾶ οπι 1] Οσα, Τ16 γοτο ας Ὀοίῖι βἰσηϊβοβδίομΕ, {ο 566 

ασαζη, απά ἰο τερείνε δἱρ]έ, ἵπ ο86ς ποιο ἵ Ἠοά πουος Όσεη 

Εη]ογεᾶ Ἰεΐοτο. (Οοιπρᾶτο ν. 21, τυφλοῖς πολλοῖο ἐχαρίσατο τὸ 
βλέπει», οροῖς παα]ῖᾳ, νίδυπι ἄοπαραί, Ἡ. Ὑ., “ {ο πιαηΥ ἐλαὶ 0ογε 

Ὀλῖπᾶ Ίο ϱανο αἱρ]ιδ" Ίδα. δῦ : ὅ, ΕΦ 8 ΠΟΙΟ. Βορί, 
ἀνοιχθήῄόονται ὀφθλαλμοὶ τυφλῶ». Μαι. εἰ : δ, Τζφ]οι ἄνα- 

βλέπονσε, Ἡ. ., “ Έιο ῬΗπὰ τοοοίγο ἐἰιοῖν εἰσὴί.” 
1 5 Βιο ᾳοοᾷ πεφα {6 Ργρησμοᾶ ! ” εὐαγγελέζονται. ος οἱ. 4:18. 

Νοτίου, “ϱοοᾶ. πο 19 πιπίτο Ἐσοπα” Ὑγουρίο (Πἱοε, αγί 
“Νες τοπιασ]ς: “Π]ής ποτά ἅπς ο ρίανο] ἔουπα, Ὀαέ 16 οἶπηοσέ 

α]πάγέ υηῖέοά σέ ο τοῦ ἵω 1ο εἰησα]ας” 

. ὁ ΊΦΡΟΡΣ :” µακάριός. Ἔλοτη, ΠΓαἰκοβα]ά, Γοε]εγ, Νονίου, 

Βοατ]εῦέ, Ῥΐοχς., Οαπιρ., Κεπᾶ,, Μ. Θες οἷι. 1 τ 45, ποῖο. 

π «το εα]ὶ πού το]εοῦ πιθ;”’ ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἓν ἐμοί. 

Ἐοῦ, (Ίεσ., ἵπ φεγδο): “ Ῥαξβ, σµανδαλέζεσθαι ἕν τινι, ἰο ὃε 

ο[επάειί η, ος αἱ ηΥ 918, Το ἐκ οὔθηςθ αἱ Ἠΐ5 οατασίος, Ἡοιάβ, 

οοπάμοξ, 5ο 5 {ο ἀεδετῦ απᾶ το]θοί Πήπι,”. . Α {9 ποτᾶ ἆοε ποῦ 

αἀπιῖς α απῖίουπι τοπᾶστῖτς, πὶηιοπέ ρτοᾶποῖης Ετεαί ορδουίέγ, πο 

τς οοπηρε]]εᾷ {ο βθεῖς οηαἱνα]οπίς αἀαρίοά {ο {ο εἰσπήβεαιίοτ 

π]ηοὮ {6 ᾖας {ω ἀἰβετεηί ραξεασες. ἈΝαϊίμος “ εἰιπιο]θ”) που 1ΐς 

Αποὶο-]μαεῖπ οᾳαϊνα]επύ “ οᾷεπά ”. που]ά Ὦο αρρχορσίαίο ἵπ πια 

Ἰηδίπησθς. Τα α ποῖθ οη ασ 4 «17 (Βενἰείοη) 1 Ίχανο απίᾶ : 

Τρ νιοτᾶ {5 ποῦ {ουπά Ίη οἱαβεῖο σϊέθις. Τη ἴπο Θερίιαρ]ηῦ 

19 16 πςοᾷ αοἰέυε]η, τος ' ομαδίης οπθ {ο εἰππιρ]ο, αι ραδδένε]η, ος 

εβρ πα” Τα {1ς Ν. Τρί. 1ΐ5 πες {5 ἱνορίσα]. 1. Τη α ππογαὶ 
δεηδε, ἓο ο[}επὰ, νεα; Ῥαξδίγα]γ, ὃε ο[/επᾶςᾶ, ος υεπεᾶ, ἨΙΗι ο ἀαίᾶῖνο 

οἳ {16 Ῥ6ίδοῦ; ἐν τιν, 10 {άλμο ο[/εηδε αἲ 0Π6, 50 αν ἰο ἆρδετί, Γευο]!, 

ου Γα1ἱ αωαι Ἴγοπι Ἰάπι. 3. Το επδε οπε ἰο ο[/επά, ἴο επἰίορ ἐπίο 

δι, ἴραά αξία; απᾶ, Ρ8ξεϊνεϊψ, ἓο ὃε επξέοσᾷ ἐπίο οἱ, Ἱεὰ αδίταν, ἴο 
}αἲϊ ανα γοπι ἴἶιο ἐγι]ι. 

Τα Εις εεπεο οἱ υεχέπᾳ, ος ἡαίύπρ, Ελπίς νετῦ ἵς Ὦ} πο Ἱπεαπς 
περ ο5 ᾖτομποηί]γ αξ πιαῦγ Ώλνθ εαρροβεᾶ. “Το ἀἱδσιοί απᾶ '{ο 

ὃε ἀϊθσμσίεά  ποπ]ᾶ οἴει Ῥα οἩ εχαᾶ τοηάρτίης. ΤΠε τεοεηό 
οχ]σία οἳ « ἀῑπστςί .πααςέ, Ἡοπετασ, τοπᾶετ 16 οχοεροπαβ]ο. Ἐγ 

εα ρε Μι ῖηρ 16 {ος «οὔθπᾶ, ἐπ ππαπγ οαδ6ς Ὑπετς ἐς Ἰα1έ6ν οσσατβ, 

Όνδ γοαᾶςς γ]] 56ο ἴ{5 πρΏρτορεϊαίθπθςβ. Ία εἹοτί, « οβρπά’ {8 πεοᾶ 
ἵῃ {πο Ὦ. Τ. πμ α Ἰαὐπᾶς οἳ βἰσπίβομίομ, ὙΠΊοἩ 16 ποῦ αἰογγεά 

Ὁγ ο ρτοξεηί πεασθ οἳ οἩσ Ιαηρααρρ.” 

Οοπιρατο ο οἶη 13 : 48, π]οτθ ἐμ9 ἐμουσλί οἱ }ε]εαέπς ΟΙιγί Ἶς 

ἔἶνας εχρτοςςεᾶ, ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ Ίαμβάνων τὰ ῥήμιατά µίου, 

ἔχει τὸν κρένοντα αὐτὸν μ.τ.Λ. -Α. Πέεγαὶ τοπᾶστῖης οἳ ἴλο πνοτᾶ 

ἵπ ιο Ῥτεεοηύ ἱηδίαπος που] οθ, “ π]ιο 5 ποῦ αἰαπαὈ]οᾶ αὖ πας,” 

οἳ (48 ί5 ρήχαςο ἶς μονά] σοοά Ῥηρ]/ς]),  π]ο ἄοεε ποῦ βἰωπιρ]θ 
οἱ 1ης” ἐῑλαὲ ἶ5, “ ἴο Ὑλοπι 1 εἶα]] ποῦ Ῥχου6 α 5έαταδ{ίης-Εἱοοῖς.” 
Τηθίραᾶ οἱ «6 πηοδοεγος, λαϊκοί, Έποπι., Νονίοπ, Βοατ]οίῦ ατο 

Μπλο 

ο  Ἠπνίης ἄορατίρᾶ 5”. ἀπελθόντων. Κεπάτοις, Μ. 1Τρετῖδα, 
αἨαρίεπᾶο τοταᾶο ϱ”. Οπία]ιο, ““ ἀἱρτοςαῖς ΤΕ 16 16 ἀεοπιεᾶ Ῥο5έ 

{ο τοπᾶος ο ρατεορίθ Ὦγ ο Βπίέο γοτΏ, ἴλνθη, μου πο παθυ» 



Τὰ φηἩ αοὀΡΕι αὐσοπθῖνά Το ισκα, 6Βα5 τῃ. 

Εικά 04Μ88) τρ ἡςΙσΝ. 

1ο βροα]ς ππ{ό ἐἶνό βοορῖς σοπόδξδ- 
Ἱηρ οοηπ, Ἡ Παξ ποπὲ τό οτε Ἰπίο 
ὕιο πη]άσιποςα {ον 1ο 50ο 2 Α τοοά 
Εα]κεν πεἰεῖι ἐἶνο π]πά ᾗ 

36 Ῥπὶ π]αί ποπ το οτέ {ον 
{ο 56ο Α. πιο οοίμοᾶ {πι ποξέ 

τοἰπιεηςῦ Ἐελο]ᾶ, που ΠΒΙο 416’ 
βονροοιε]γ αρρατα]οᾶ, απᾶ Ίνό 

ἀε]σαθε]σ, ατθ' ἵη Ιήπος’ οσα τίς. 

λύθατε εἰς τὴν 
σθαι; 

λακοῖς 

α σας πρ, 

νσῦ, ἠρξάτο λέγειν πρὸς τοὺς 

ὄχλουν περὶ Ἰωάννου, Τί ἐξελη- 

κάλἀμόν ὑπὸ 

σαλεύόμερον; : 35 ἀλλὰ τί { ἐξελη- 

᾿λύθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν µα- 
ἱμάτίοις ἠμφιεσμένον; ; 

ἰδοὺ, οἵ ἐν ἡματισμῷ ἐνδόξῳ κὰὶ 
τρυφῇ ὑπάρχοντεν ἐν τοῖς βασι-Η 

Ὠβ Ιαν ΥΕΠΕΤΟΝ. 

ἀαράψιᾶ, 16 Ῥόοαἃ {6 κ {οἱ 
{ο οτοπά ἑοήόθιπϊηρ ολα, 
Ὑγπαῦ ψεπέ ο οιέ 1πΐο μᾷ1ιθ 
ἄθδοτέ «ο εοϱ” Α. τορᾷ 5Ώαίκοη 
γ ο πἰήάἹ. Ῥαὸ πΏα πουῖ 6 
79 οπξ »ἴο 5603. Α.πιαη ο]οβισᾶ. 
ἥπ. ϱοβ ραπ ἨΒελο]ᾶ, 
Ώποβθ' "πο Ὑγοατ "ρ]οπᾶ]ᾶ "αρ- 
Φάτοῖ, απᾶ 1ποι ἵπ' «Ἱακπῦγ,; σχθ 
η] Καρς’ "Ῥαΐαοος. Βαΐ νιαῦ 26΄ 

ἔρημον θεάσα" 
ἀνέμου 

βεῦφεῖξ ος Ζοβή Ἠδᾷ ἀεραχίσᾶ,” ας Ὁ μ]ᾳ.,  ἄῑεορεείεεοπί,” απᾶ 8ραη., 
κ μαβίοτο 14ο.” 

ρ «{ῃρ ἀθασό Όοο Τα]κο ἃ : 2, ποῖθ, 

«Ἔοσρ Ἠοῖοτό {ο ἱπβαίμτο «{ο εσθῦ 5 πη- 
Βο-α]] αὔος Έπις. Υουβίοης. 

4 “40 9ρο” 

ρα απ]α{ζοϱ]. 

Στ” ὁπὸ (απ ροή). Θμαῦρο, ὙΡοκοῖ, Ῥούπ,: λοήιξόη, 
ὙεριοΥ, Νοτίοι, Βοσε]οίξ, Λας, (σηρ., ζομάτίοῖς, Δήἠσας Μ., 
Της]φαϊ, 

54ο. ερ 868 ποίθ.ᾳ, 

ε απ κος ϱαπδης: ἓν µαάλακοτς ἐαξείσι, Ὁποῖο, Μ., 
ΤηδΙα]], Ὠἱσιε, (Ἡ το ραηλδὴῖς 3. 
πιο ἵπ-τμεἹς. Τοεὲ- Τη ήτ οἳ ιδβα ἴδ 16 τουᾶθνθᾶ:« παήππθηί,” 

ος “ϱαπϊοη( Τί ἴα' Ῥε]ίονοά" ελα ἐἰιοίδ΄ απο ουγ /6ή” οἲδος 

οσοι, Πῇ' πα] ἐ]ε' πνου]ὰ ποί-Ῥο 1Πέ αρρτορυῖαίο «λπε]αίίου. 

16 6 : 29 Ἱ οηθ οἳ ἔλἨρβα, ποιο 16 16: αβοᾷ΄ το]έι α- ερεοῖαὶ εἰδαῖβ- 

οα1οἩ {ος {λε οιίετ ρατηιεπξ, πιαῖ]ε, οἳ ἔωηῖο ορ δαἩπ]ς' ΑγοΠδ- 
οἱοβῦ, 2132. Ἐοῦ: (Σεχ., ἐμάτιον) : "Τὰ ἐματία 1θ' ϱαήεπῖς, 
οἰο]θς, ταηϊεπξ, Ἰπο]αᾶρᾶ {πο οἑίεν απᾶ 1ήπος ϱάζηθηῦ, άπ]ε, 
αὐᾶ ἀπίο.” 

αχ ἁπλῃο πεατ Τ]ο ρανβοῖρ]ο ὑπάρχοντες,- η ]ι-α ΡτδβοβΙΙοη 

Απᾶ {ΐς ο.ςο αἱ ρτεᾶίσαῖς, εἰσηῖος “ {ο Ῥο,” “τοπιαίπι’ ου 6 νο {η 

817 αἰαίς, ου Ῥ]αος: ́  Ἠσγε {6 Ἠπς ἐν ἐματισμῷ απᾶ τρυφῇ,- ἆμλνθΒ 

οἳ οοπαϊῖοα. Τα: τεπάργύπαν νο: οσίβεπο οἳ {ο οὖξο ορ]]σες 
8. {ο ποοοπιοᾶαίε. 19 {ο {1ο εαρείαπίάνες;. ος Τέ Ίνας το[ογοποο το 

ΡοΐῦἩ. σπορ Ππείραᾶ οἳ {6 Πέτα] Ῥ]σαξεοῖοργ;.  Ῥείης ἵῃ 

ερ]επαίᾶ: αρῃατε]. απά- Ἱακανγ,--Ἠηιϱ τοςοβ.ἄρρτορηίαίο {ο οασ] 
οἳ ἴ1ε οομά{εοπς Ἰμάϊοαίοά Ὁγ ἐοδθ εαρεἰαπ{Ίνες, ατο “επιρ]ογεᾶ,” 

“πεασ απᾶ “Ἰνο”. Ῥοῦ. (1Σ., ὑπάρχώ). ἈἙ]οοπαβα]ά: Το 

ὑπάρχ. πηπβῦ Ὦο αοοοπιπιοᾷαίθά ἵπ 5ΘΩ56 {ο 6ο] οἳ- ἐπ ποιηΒ 
πάα; πἨΊοἩ- 16 16 οοπηθοθοᾶ.”. 4“ Ὅ Πο νθας” 18 ἐῑλο τοπάειίὴς οἳ 

Τμοπβος, Νοτίου, Οαπαρβε], ζζοπάνίο, -«Α. Ηργά] τοηάενῖπς τγαβ 

πἀορίοᾶ, ἵπ, {νο Βε]ς., ““ ἀῑο ἵπ. Ἡδον]ήκο Κ]ερᾶίησο επᾶς πο]]ιςε 
Ἅλ]η.” 18ο πεατ]γ ο Ὑγαιία, “ ἀϊθ. ἵ ρτἈοβίᾳοι ΚΙοίάσης πᾶ ἵπ 
Ὀοερρϊς]εεϊς Τουεπᾶσα. οἰπά ἵπ ἄθα ΚὀπὶσΙολοπ. Ῥα]βείοπ.” 4. Ἐν. 
ο θεξ ὅσπα Ίες Ῥαϊαῖ ἄος τοῖς απο 5ο {τομνοπί οεαχ αἱ βοπὲ 

πιορηῖΠᾳποπηθαῦ νθέαΒ, εὐ αἱ γἰτεπέ ἆππς ἶσ5- ἀέ]οςς:” 6, Εν, 

μα οθὰς -απῖ. βοπί. πππσηϊΠαποππεηί νδίας οὗ: ἆάνς: 19- ἀέΙίσος, εοηέ 

ἆαπβ. Ίᾳ, πιαΐσοης ἄθε. τοῖς: Ὄο-Βα0γ, “ ο οςί᾽ ἆππε 165 Ῥα]αΐς. ἆσρ 
τοῖς ᾳπθ εθ Πουγουό οµις απ εοπύ γβδα5 πιασυθᾳαομιοπέ, οὗ φμί 

μίς νεο} οσοῦσὰ: εἰχί-οπ6 

υυεηὲ ἆατβ Ίος ἀέ]ῑοςς ; 5 Ίρος., « 1ά4 σάς Πιοίασ] τοβὰ εὔπεασέα, ἕ 

πῖναπ' ὅπ ἀθίίοῖας, οἡ 166: Ῥαϊάσίος ἄν 196: τούς’ εδτατί, ο. Βμάτρο 

{αφήήσμος ἐ11ο {οούάπα” Πο 1: ἑολαστϊας, « ἴποξο ῳ βόταξόςψ τοῇ- 

πήθηξ, ἀπᾶ ἀε]σδίο ἥΠνίπα, ατα ἵαπ Εἰνεε οοὔτε” . Νόψ, ἐπο 

Ῥησαφεο]οαγ σίο]αίοι ο Ῥτορείοίγ οἳ ος Ίαυρίαρο, α5 πθ Ἠθγες 
δα, “αγό Ίπ ἀο]ίραῖς Ηγίηρ.” 1 βἀβσοςέ 888 σοιηρἑοιαίεο ὑοὐποοὰ 

6 φαταρ]γαδίίο απᾶ {1ο ζἱογαί- τοπᾶσσίηρ, Εμί8 ἐχργθβείοη, ὁ Ἴιοεο 

πιο απο ἵπ δρ]οπᾶίᾶ αρρατο], απά ζέυο ἵη Ἰασαυγ. 3 Ίμο Ῥήταςθ 
«απο ἵη βρ]οπᾶᾶ αρρατο! ” {9 αἱ]οπαδ]ο, 1]εο “« Ἡο Ίτας ἵπ οὐ σερ 

οἰοίήης,' “ {1εγ πετ ἵπ.]οπα τοῦος;” αἷο, 

Σ αρ]επᾶιᾶ 1”. ἐνδόξφ. ἹΝοτῖοῦ, Οὐπῖρῥαϊ,. Μιτᾶοσϊο; ΜΕ 

Ἐοῦ. (Έσα., ὃπ ἶσσα, πξθ, ἔνδοξος)ι Ἑτδίβοι: (ὐπγ εγδοῦν: “ δρ]εᾶτ: 
ια, πως; ργασίαπς." Ἑτλείίις, Οᾳβἱα]ΐσ, Βο]ιοῦί, “ αρ]θῦᾶἰᾶο." 
ῬἙ]οοπιβε]ᾶ (Απιοίαι.) : “«Ἔνδοξος εσαϊδος, οἷοψσιώ, δρ]επαίάκ» 
κ οὔροοά,” ν]λοῖν ἱραίβοςί ο]οῖση, ᾖπ6, ορ]επᾶιά, είς; δε 
βαν αἶοτο (ΥΓευξίας, Πἱοί:), ἵς ο,βο]εεσεπί, 1’ 18’ βο]άοπι, ος 

Ώετου θατᾶ 1η οομγθιςΒ{ίοῦ. Τὸ πας Ὀεέη 5αρειςεᾶεᾶ Ὁγ 195 Τα ία 
τἶνα]; Πἱ6 ἵΒ Ίθες {ο Ὦο τοστομρᾶ, ας 16 15 ποῦ ο Βακοῦ ποζᾶ, Ῥας 

α πηοᾶϊβσαζ]οῦ οἳ ἐπ6 οἷᾶ Ἐτοπε] ϱογρῖαδ.: 

-«αρρατο];” ἐκατισάφ. ὙΠακεβε]ᾶ, Ῥοῦπ. Τμους:, Νοσοή, 
Οὔπρ., ζοπᾶ,, Μ. 8ο .. γ. Αοἵς 20 δδ. 

(ας, ὃν μμ οιορό (Αθαροά): ο πια ποια Ενορουῖ 
βἰππίβος Ἰωαμη]”  Ῥ]οσηή, τ  ΤπεΓδ' 15πο τοβξοπ «οἳ ἀναπᾶοβ]ήρ 
Όιθ σθποτα] οδπεὸ ζάσιή, 1. 6., ὃν ἠωεώγτους Πε. 

7 «ρα]ασες;’. βασελείοιη ΈθΠΏ, Ὑγεείου, Ὑαϊκοβε]α, Ἱονίου, 

Μτάσαῖς,. Βοβτ]οῦξ, Ῥΐοκ., θαπιροεϊϊ, Ἐεπά, ΈΤΕίς βάθοξίνο 88 
οἴκοις' {1ούδοῬ), οἳ δωµάσι (οαἡάϊπσς). απβρτείοοᾶ; 45 βθ6π1ς οἶεατ 

{νοπι ιο Ῥατα]]εῖ;, Μαΐΐ, 11 :8, ἐν τοξς οἴκοις τῶν βασιλέων; 

Τε τοπᾶστῖης. “ τογα]΄ρ]ασος”. που]ά Ὄο εχαοί ΒΕΗ {16 οπαησο ἴ8 
5ο αἰίσ]έ, Ειαί 16 πια ποῦ Ῥο ακρεᾶϊοαῦ᾿ {ο ἀεγίαίο 9ο πιπο] {τοπι: 
Ειο Ρητασοο]οβγ οἱ 116 1. Ὑ. ἍἈου. (Τμος., ἐπ υετόο)»: “ Ῥ]ατοί 
τὰ βασιλεία, α τοηα] πιαπείοη; Ραΐαο' γα]ς.  Μονᾶ, “ ἄοπηίρας' 

τεραπες”. Ῥσσα, ἡ Ἡν Ῥα]αἰῖς τερίς;”. Βομοίέ, “1π' ρα]αδῖς χορῖῖν” 

Ἠοῦ. 1. Τ., πρ] Πρρι. Βίας, μονή Ἀμο. Ὃο ας, 
ἁ1π ἄθιπ Κπίρ]ἰοιιδα Ῥα]βείου ,» ᾱ- Έντο «θά: ρα]αῖς ἀε5 τοῖς” 

Β. Ἐν, “1ες πιαῖβοπς ἀθὰ τοῖς”. Τρθήῖσπ; “105: Ρα]δοῖοΒ ἆθ᾽ 105 

Ίθγεβς”. Ὀϊοδαεί, «πό ρα]αταὶ ἀεὶ τοῦ. 19: γοπᾶσεῖτα: οἳ- Ἔψηί 

ἀαίς, “πσθ” οοασίς/” αἀορίοᾶ- ον 16 Β.Τ., πας Πλουαδίν' ἀεπνξᾶ- 

[γοτα Ῥεααίηας, καπ] τράπι/: ος Ἠίαδ: οἳ- Εαιθή-  κθβΙαΙἱοἶνοᾶ" 

Βδίραν 



ΤΗΕ ἀ0ΘΡΕΙ ΑΟΟΟΒΡΙΝα τὸ ΙΟΚΕ.--0ΠΑΡ. τν. Τ8 

ΚΙπό ἀαΜββ) νΡΕΡΙΟΝ. 

96 Επί ὙἩ]αί ποπί Τό ουῦ {οτ 
{ο βοοἳ «Α. Ῥτορπεί} Τεαι 1 δα7 
ππίο Του, απᾶ πΠΙΙσἩ πιογθ ποια 

Ρτορᾖθῦ. 

9 ΤΠϊΒ 19 ᾖδ, οἳ ποπ {9 ἵΒ 
πτϊδίθη, Βεπο]ᾶ, 1 εολά πιγ πιθῦ- 

βεπρος Ἐδίότό {7 {8ος, νἨ]οῖι οἸνα]] |. 
Ρτερᾶγο {ΗΥ Ίπαγ Ὀρίότο {9θο. 

38 Έου 1 αγ ππίο τοι, Απιοπο 
Έιοβθ΄ ἴλαξ ατο Ὄουπ οἳ ποῖπαη, 
ἄιτο 6 ποῦ α στοαίο; Ῥτορ]εῦ 

αξεξξ τας, 

λείοι εἶσίν. 
/ 3 κ ιά 

λύθατε ἠδεῖν, προφήτην;͵ ναὶ, 
λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον 

προφήτου. 2 οὗτός ἐστι περὶ 
οὗ γέγραπται, ᾿δοὺ, ἐγὼ ἀπο- 
στέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ 

προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει 
Ν [ά ” 

τὴν ὁδὸν σου ἔμπροσθέν σου. 
28 / Δ ς α- / 3 4έγω γὰρ ὑμῖν, μείζων ἐν 
γεννητοῖς γυναικῶν προφήτης 
᾿]ωάννου τοῦ Ἀαπτιστοῦ ὀὐδείς 

δ ἀλλὰ τέ ἐξελη-. 

ΕΒΥΙΘΕΡ ΥΕΕΘΙΟΝ. 

πιοηίγο 0π3ἱ9ο5967 Α.ρτορβοίτ 

σαα, Ι 5αΥ {ο Το, απᾶ 350Π16- 
Όμηρ πποτο «απ α Ῥτορβοί. 

Τηή5 19 ᾖε οἳ νΊιοσι ἵτ 19 ποτ {ἔίθι, 

Ῥοπο]ᾶ, 1 εεπᾶ πι πιθεβθηρθς 

Ῥοΐοτο {1γ {πορ, π]ιο εἶια]] ρτο- 

ραχο ἴμγ παγ Ῥεΐοτο {Ἴθο. Έον 28 

1 5αγ ἰο τοῦ, Απιοπς {11059 Ῥουα 

οἱ ποπιθΏ, ἴπετο 15 πο ρτθοίθς 

Ρτορποῦ {λατ ομηπ {πο Τπι- 

ΤΙΘΙΦΩΣ: “Ῥαύ {9 ]εαδί ἵπ {μθ 

2Τ 

έἶαα οοςπ) {1ο Ῥαρίςέ: Ῥαΐ Το 
δια! 5 Ἰθαδί ἵπ 11ο Ἰἠπσάοπὶ οἳ 
ᾳοᾶ, ἵ5 αγθαίου {παπ ᾖθ, 

29 Απᾶ αἲΙ ἴπο Ῥθορίο αί 
Ἱοατά ἠύπι, απᾶ {1ο ραρ]σαἩς, Ἴ18- 
Εἄποά ἀοά, Ῥεΐπο ΤῬαρίσρεᾶ πι(Ώ 
Ἡιο ραρίΐσπι οἱ ομῃ. 

80 Ῥπαΐέ [ιο Ῥματίβθες απᾶ Ἰατ- 
γ6νς  το]εοῖθᾶ {16 σοιπεο] οἳ ἀοᾶ 

ἐστιν. 

3 

εστι. 

ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ 
βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ μείζων αὐτοῦ 

3 Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀκού- 
σας καὶ οἱ τελῶναι ἐδικαίωσαν 
Ν χ { - Ν / 

τὸν Θεὸν, βαπτισθέντες τὸ βά- 
/ 

πτισµα ᾽]ωάννου: 
ων) Ν ε Ν Ν Ν 

σαΐοι καὶ οἱ νομικοὶ τὴν βουλὴν 
α - Ν 

τοῦ Οεοῦ ἠθέτησαν εἰς ἑαυτοὺς, 

Ἰηρᾶοπι οἳ οᾶ, ἴ5 ρτοαίος 

ἴμαυ ο. (Απά α]] {ο Ῥοορ]θ 

νἩο Ἰθατᾶ Λόπι απᾶ ο ἰαχ- 

βαἱμθτοτς, )αδίϊβοά οᾶ, «πατν- 

Ίησ 6ου. Ἰπιπιογρθᾶ πι ια 
Πηπηθγβῖοη οἱ ομπ, Ῥαὸ Ὠιθ 60 

Ῥματίεοςς απᾶ Ιαη976τ5 τε]εοίθᾶ 

ια οοπηβε] οἳ ἄοᾶ «π1ῇ γεσανγᾶ 

εο 

50 οἱ δὲ «αρι- 

.«{0 8ο” 9ο {Πῖ5 τοιό, ν. 24, ποίθ, 

. ροπιθλίηρ πΠΠοῖθ 1”. περισσότερο». ΤΠοπιεου, Γα]κεβε]ᾶ, 
“ροπιοὐήήρ -εὖθα Ῥαύές ;” Οαπιρ., “ βοπιθήπρ εἀρρχῖοτ”. Τὴ48 
τοπᾶθτίης ἴᾳ ἀἀορίεά οἳ ἐ]ια τίοι ϱοποτά]]γ αρκει Ὦγ οτϊζος, ἐλας 

περισσότερο» ἵ8 8 πεύίθς οοπθπτιθᾶ πῖτῃ τὸ απᾶριίοοᾶ, 5ο ἐλαί 16 
Ἱ6 θᾳπῖνα]εηύῦ {ο τὸ περισσότερον. «Περισσότερον ἵ8 τορατᾶεᾶ ὮὉ7 

πιοςῦ ἰπίεσρτείετς 98 εηιἰταἱοπῦ {ο περισσὸν οπᾶ πλεῖον, Μαϊδ. 

12 141, 42. Ἠθποθ πα ποτᾶ 1] « παποὶι” ἵς τοαπῖτθά {ο μίτο 

10χορ {ο {6 αἀ[οσίϊτο, 

5 «πο ρτεηίεν Ρτορμεύς”. μεέξων---προφήτης---οὐδείε. Νοι- 
ἴοπ, Μ., ὙΓακοί, (“πο ρτθαίεν ἔρασμει , Καπᾶ., ἄοπθναα, Τ]ής 

αζ]εοίῖνο πι προφήτης, ἵ Ρτορετ]ψ τοπᾶδτοᾶ Ὁγ “πο Ἐου. 

(ἐπ Ἴορο, οὐδεί). Ὢο είί, “Ἱκαῖπ ᾳτῦσδετος Ῥτορ]ιδύ;”. 6. Ἐν, 
“Ἡ πγ α παὶ ρτορλἑζθ Ρας Ειαηᾶ.” 

5- Ῥαῦ ἐπ Ἰθαςθῦ/”. ὁ δὲ μικρότερο Τοπ, Ώματρθ, Θσαι- 
[εν (468 ἐς Ἰθαςί Ἀ, ἸΜακοῖ, Ομπιρ. («γεῖ 11ο Ιδαςέ), Κεπᾶ,, 
Μ. ἠ{ωρότερος, Πιο οοπιρβτβῖτα, ἵ5 αβοά {ον 1 βαρει]αἰίνα 
αιιρότατος, αὐ ἵπ Μαζῦ 11 «11: 18:52. Ματίς 9 1 84, Το 

Ὁ 146,48. Ἰτοῖῖορο (ἄταπι., δ4ἳ, Ρ. 106). 

8 α μαγίης Ώθθς {πιπιετβοά ; βαπτιοθέντερ. Τ]ῆς ἔουπι ο ἐῑῑθ 
απίοἱρῖθ ἰς οπιρ]ογοᾶ Ὁψ Βματρο, Μ. Απ βαπτισθέντες τθίδγς 
{ο απ. αοῖοῃ ἴμαί πας ραςί, μία τοπάδτίης ἵς ἁρπιαπᾶθᾶ. Τηο 

τοηᾶριῖπς οἳ ιο Ὦ. Ὑ. πναθ ρτοῦαδίγ {οιπᾶρᾶ οἩ χο αβξαπιρθ]οι 

ἄιαξ νν. 29, 80 πετ α ρατέ οἳ {ἐς Βαγίοας ἀἰδοουταο, π]ιθιθας 

ἄιο ομνίοις απᾶ παατα] φοἰαίοι οἳ ἴμο αργαχεπέ οΏεουσίγ {9 

ναί ἐηογ ατο α Ῥατθηέλιθἰῖσα] τοπαατῖς οἳ Το, πο ε]ιοπ]ᾶ οἴ]ιοι- 
ψὶθρ Ίσγο οχρεοίθᾳ ἐιαί Ἰωάννην πιοπ]ᾶ Ίανο Γο]ογγεά ἀκούσας, 
Ἠ]ή]ο παίοαᾶ οἱ {1 αοι]ςθέ θαπτισθεντες, ἐλλο Ῥτεβοηῦ βαπτιζό. 

αίδνος που]ᾶ Ίαγο Ώσοι δπηρογσᾶ, 5. Εν. αγαπό 6ὲό Ῥαρίϊδές  ” 

1061, “Ἱαρίοπᾶο τοοϊρἰᾶο Ίω Ἰηπηρισίον” Ίζπαρρ, Τμα., Ἐασ]- 

ΠΙΏΠ, Ῥθηη, απᾶ Ἠοβίηβου (Ἠαππιοηγ) Ἰπο]πάς τΥ. 29, 50 ἵπ 8 

ρατοπίμθείς, ἛσηἨ, ἵη α ποῖο οἩ γ. 51, ε.α: “ Τ1πο οἶαπεθ 

εΑπᾶ {1θ Τιοτᾶ ϱαϊᾶ οἱ ἴλο ΟοπδίαπΠπορο]ίαη, ος γεοείυεὰ ἰοχί, 

18 ποῦ οὐπἰαϊηεᾶ ἵπ ϱηΥ οἱ 116 πιοδύ αποἰενί Μ 9, αμμᾶ νετδῖοπα; 

ψοῦ 16 ἵ6 αη απορήδοίοπαὈίο εαρρ]επιοπέ, 1 ἀῑειπρτϊεμεά Ὁσ α 

ἀβοτοπύ οἰιαγασίατ ἵπ {ο οοπίαχζ. Τιϱ αΏδεισο οἳ {15 οἰαιςο, ἷ 

1 {116 θασ]ίος απ(]οτῖῖος, εΏοσης ἐἱαῦ {6 ειοπ]ά ϱο {ποἰαᾶρᾶ ἵπ 1ΐ1θ 

ρατεπ{λιθοῖᾳ ππ]{]ι {πο Ὅπο Ῥιθοθάϊης τειςθΒ. 
9 ««τὶ(] τοσατᾶ 1ο 1ηαπηδοῖτος ;”. εἰς ξαυτοὺς, Τλοπα., Οαπηρ., 

Βοαχ]αῦξ, “τοβρθοῦίης επιεοίσες» Μ., “ ἑοπαχᾶς {λοπισε]νοφ.” 

Νοτίοη Ρρτεβοπίς ἴμο {λοισαί, {λοισί ραταρλγαθβσαϊ, “ τε]ναί 

αοᾶ ραγροβοά {ος ἐῑοπι ;” απᾶ Ἡγαἰοβο]ᾶ, "' Μῖς ΠχέοπΗοπ οἳ αοά 

ἰοπατά {λεπι”. Εὶς 18 αςοά το Ιπάίσαίο α, ἀἰτεοίῖοα οἳ πιϊηᾶ αδ 

πιατκίησ απ οὐ]οο οἱ ἀθείτο, σοοᾶ τη], απά 4ἱεο ο επιοΏοῦ., 1η 
α, φοοᾷ 59188, ἰοτυαγά, ΓοΥ, ἴπι δε]ιαΙ ο Τοῦ. (1ε5., εἶθ). 3ο 
Μαϊί. 26 : 10, ἔργον καλὸν εἰργάσατο εἷς ἀμέ. Ὦο αἴῑες ποπηΒ, 

ἀγαπὴ εἴς τινα, Ῥοπι. ὅ 18. 3 Όοτ. ὰ: 4,8. Όα {Πΐ5 ρ88βαΡε, 

ἩἙ]οοπαί, (Απαϊθοία) 5αὖς: “ Οποτε, Οαπιεταπίας, ἨΝ148Υ, Ὠαπι- 

πποπᾶ, Ἠοβεηπιᾶ]ες, Κατα], Εσπρετρ, οἱ Ῥοδδχίᾶρε, απᾶ 

Οαπαροο]] ππαἰπίαίη ἔῑναῦ ἴμοτο {5 α βΗρ]ύ ἐγα]εοίίο, απὰ Ίου οοι- 
ποού {πο ποτᾶς εἰς ἑαυτοὺς πλ βουλὴν τοῦ Θεοῦ, απᾶ Ἱπίθερτεῦ 
«ἴπ τοσαχᾶ ἴο ἰλοπιθε]γος Ὄρου ο πηοῖ, Τ οπἩ πού δαέ 

τορατᾶ πο 195 (ἱ, ο, 8) ἰπύεεργοία[ίο- α8 ἔλλο πιοςί γαζζοπα], απᾶ 
πιοςέ εαἰίαδ]ο {ο {ἐ1ιο οοπἰοχύ. ΤΗ15, {οο, 86ΕΠΗ5 {ο Ἠαγθ Ὀθοη {19 

ορϊπίοα οἳ Ἰαἰκίαῖπ, πιο οἱίεο Ἔτου, 1 : 26, απᾶ ΕΒαϊάρας 
19, 16, “ Οπιπθ Όοπαπα, ααοᾶ ἀρεήπανεταπι νοῬῖς, γρεμᾶϊἰείῖς εξ 

το]θοϊςίς.. Τ19 ἐλοισμὲ 15 Ῥτεξεπίθᾶ {η ἴἱιθ αΠεοβηρ Ἱαπρπθμο ος 

ιο Θανίουν, 1111το 19 1 ἃ4. ο Ἰαιίο, “« ἄρα Ἑαἰθο]ςα (οἱ {θι 

δὰς αἶσαι". Ὦο Βασγ, “ οπῦ πιδρτίεό 16 ἀεββείη 4ο Βΐει εν ειισς 
106ν., “ οἱ οοηςο]ο ἆθ Ὠἷος ο το]αοῖοπ ἅ, ϱἶ πιβηιοΒι” 



τ4 πΗΒ αΟΡΡΗΙ, ΑΟΟΟΒΌΙΝα το ΠΚΕ.--0ΒΑΡ. ντ. 

Ἐτπα ΦΑΜΕΕ’ τΤΕΕΞΙΟΝ. 

αρα]ηβί {απηβείνες, Ὀεῖπρ πού Ῥαρ- 
εσεᾶ οἱ Ἠΐπι. 

8ἱ Απάᾶ ιο Τιογᾶ ραἷᾶ, ἸΠθτθ-|« 

οπβΕκ Ίηχτ, 
Δ / ς 5 Ε) - 

μη βαπτισθέντες ὑπ' αὐτοῦ. 

δι εἶπε δὲ ὁ «Κύριος, Τίνι οὖν 
ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς 

ΕΕΥΙΘΒΡ ΤΕΒΒΙΟΝ. 

{ο ἐΠμθπιεοῖτος, (πού Ώανίηρ Ὀδος. 
Ἰηπηογβεᾶ Ὦγ Ἠήπι)) 3 Το π]λαῦ 8ἱ 
έπεη εἩα]] 1 οοπάρατθ ἶ16 πιθη. 

πηίο μεν εΏα]1 1 επ {16 πιθα 
οἱ {Πίβ σαεποταΏίοτ  απᾶ {ο πας 
419 {αγ 1ο ῇ 

92 Τη6γ ατθ 1166 απίο οἰή]άνοη 
Εἰθῶπρ Ἱπ ης (πιατ]κοί-ρ]ασθ, απᾶ 
οα]]]ησ οπθ {0 αποίλθτ, απᾶ 5α7- 
Ίπο, ο ηατο Ῥἱρθᾶ ππ{ο σοι, απά 
7θ Ίατο πού ἆαποθά; πο Ἠατο 
ωμά 1ο 7ο, απά 7θ Ἠατο πού 

- / 

γενεᾶς ταύτης; 

ὅμοιοι; 

η Έου ἆοᾖν {1ο Βαρίάδί οαπ1θ 
πθϊέ]οτ εαήπς Ὀτεαά, ποτ ἄτίπκ- 
ἴαρ; πίπο; πά:79 5αγ, Ώθ λαΐμ α 
ἀθτ]]. 

84 Τηο Βου οἱἳ παω 15 ο0πιθ 
οα ης απᾶ ἀτίπ]ςίησ; απᾶ 79 5αὔ, 
Ῥε]ο]ά α αἰαίοπους πΊςΠ, απᾶ 

ο 
εχει. 

2 ὅμοιοί εἰσι παιδίοις 
τοῖς ἐν ἀγορῷ καθηµένοις, καὶ 

προσφωνοῦσιν ἀλλήλοις, καὶ λέ- 
γουσι, Ἰὐλήσαμεν ὑμῖν, καὶ 
οὐκ ὠρχήσασθε 
ὑμῖν, καὶ οὐκ ἐκλαύσατε. 
λυθε γὰρ Ιωάννης ὁ «Βαπτιστῆς 
µήτε ἄρτον ἐσθίων µήτε οἶνον 
πίνων, καὶ λέγετε, «Δαιμόνιον 

ὰ ἐλήλυθεν ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου ἐασθίων καὶ πίνων, καὶ 
λέγετε, ᾿Ιδοὺ, ἄνθρωπος φάγος 

οἳ είς ροποταίοι ) απ "πιοῦ 
το 11ου [κοῦ ἜΤ]ου ἀπο:116 54 
ομήἡ]άτοη οἰθήπρ ἵπ 119 τηαχ]κεί- . 
Ῥ]ασθ, απᾶ. ομ111πρ {1ο οπθ 8Ἡ- 
οὔας, απᾶ βαγίπς, Ίο Ίατο 

ρἱρεᾶ ου.γου, απᾶ τὸ Ίιατο ποῦ 
ἄαποθα ; πο Ίατθ πιουσηθά ΣΟΥ. 
γοι, απᾶ γθ Ἰανο ποῦ περῦ, 
Έοτ οομη {1ο Ίπιπθτβος 1Ππ8{1 58 
οοππθ ποδϊίμος εαῖηρ Ώγθαά, που. 
ἀπίπ][ίπο πο, απἀ σθ Ρα”, Ώθ 
μα α ἆθποιπ. πο οι οἳ δὲ 
ππθη "Ἠαὴ]ι οοπιθ θαῖπο απᾶ 
ἀτίπ]άπρ; απᾶ ο αγ, Βο]ο]ά, "α 

Ν / 3 Αλ 

και τιυι εισιν 

ἐθρηνήσαμεν 
ὃ ἐλή- 

{ απού Πατῖπρ Ῥεοι Ἰπιπειδεά. Ἰ9οογ. πο ἨἩαβ]επᾶο εἰάο 

5απηθτρ]άος.”. 866 ν, 29, ποίθ. 

Ὁ Χ πΤης τοβᾶῖηρ οἳ πο Τεχίις Ἑεοδρίας, εἶπε δὲ ὅ Ἀύριος, ἵ8 

ἀθοπαθά ερυχῖους Ὦγ πιοβῖ οτ]1οβ. Βολοῦὲ τοπιατῖτ6: “ απι Ετίες- 

ῬαςἩ. αἰὔεηπο ἀε]ονίπαας αιοϊοπ]ίαϊο Ῥρ]ατῖπιοταπα οἷᾶ. (19 πο.) 

ους»., ΡΕ5οἩ,, Ρ Π10Σ., «ΑπὈ., ῬδΒ, Ῥο]. Μάοπιρῃ., «νπίορ., Ασπι, 

οἴ»., βασ., Ταἶς, (η18.), Τὸ, (οκορρς οᾶ. Ῥηῖκ. ἄετπι. 1). Ἡ 
18 Βυρροβοά ναί Εῖς αλά Ιῖοη οτἰσϊπαίοᾶ {οπι ἴμο Ἰδοβοπασίες, 
εἶπορ 116 γετςθ σοπιπιεπορᾶ α ομαγο]ι 16560Η, οἳ ἄράγνωσες, πλ] 

τορα]τεᾶ 8οπιθ Ἰπγοᾶποίοιγ θθηήβπσθ, ἔο Ἱπάϊοαίο 11ο θρεαῖκογ. 

Οαποε]οά 7 Οπἱεεῦασ]ι, Ἐ παρ, 1αἳ1ο, Τ1δέπι,, ΤΙδοΙ., ΤαοΆπήσηη, 

Κατα], βολοίσ. 

5 Το γ]ναῦ :” σίνε. Ἴποτασου, Ῥοσα, Ὠϊοῖς., Βοαχ]εῦς, Οαπρ., 

τζακεί, Κεπᾶ., Αηρας, Μ. 

Β εεπῃαῦς” σίνι. Έθπα, Φοατ]θίῦ, Ἠγα]κεί., Μ. .Αοοονᾶῖπο ἴο 

οἳγ ους Ἰοφιοπάί, Ἠιετο {5 οἩ ο]ΠΗραῖς οἱ ἴἶνα ρυεροβίῖοη “ {ο,” 1π 

οοπβγπσθίοης οἳ είς Ἰεπᾶ. Ίο βοηίθισθ 18 απγ]οητᾶ, ἵξ « {ο ” ἴς 
επρτεασεῖ. 

Γ {ο οπο αποἰἸλθυ ;”' ἀλλήλοις θθ οἱ. ἃ : 10, ποῖθ. 

1 «οστοα.” ἐωτν. Τποπι., 1 οτίοη, Οοαγ]θῦζ, ἩΓα]κοξ, Ἐοπᾶ,, 

Μ. Τμο αοῖν οσρτεςοά Ὦν φὐλήσαμεν αηᾶ ἐθρηνήσαμεν 9ἲθ 

τοργοερηζοᾷ 8 ἐνο Ῥαδίπιος οἳ {ο οἰή]άτου Ῥοτ[οπιθά {0Υ ἵμα 
ἀϊνετείοα οἳ ἐιοῖς ααεοοϊαίορ. ΤἨεγ ποσο ἠπιέαίίους οἳ πε Ίος 
απᾶ βοττοπς οἳ π]οπ πήο] 1ο γουηο αοἴουο γἑπεεςεᾶ ἵη {11ο του] 
ἄταπια οἳ Ἠΐ, οπου ὅμζν, ἵπ Ίμορο Ἰωβίαπσθα, ἵς Ῥγορου]ψ τοη- 

ἀρτθᾶ Ὁγ “ {ον γοι”. Ἐηήαϊ (ου Μας 11 : 11)" ΤΙΡΗΙ8 οππθ- 
ῥαΐαν, πα αραᾷ 06µ9005 οὐ Ἠοπιαποβ, ποὮ πηέππι η (υποίδας, 

τὶᾶο 9, 25, πεᾷ οἴίαω ἵπ παρ] οὐ ολογθί. ὅαπι αποᾷ 1οσὶ 

Ε6Ώδαπη αἰήπεῦ, πἁαρίστα ἁοεαπαρίαπι οξέ α Ῥαθιῖς, οῖ ἵηω β]αίοίς 

Ἰαάσμᾶο  ἠπήκσηίας, απσρ α πια]οίῦας παία, θετίο ασί υζοναπέ, απί 

ευη νάοτιπὶ {π παρύῖς οἱ οἩιοτοῖς ο οί] σαϱῖ, {πα Γαπρπίθας πῶπίας 

οαπὶ, θαάεχα Ἱπάρπίες {αοαπὸς βεᾶ ραονῖς πιοτοβῖς, οτί πη]]ΐ5 ερᾳιια- 

Ἡπαπο 5αοταπι εἰπάΠς, πθαιιθ Ι9916, πθηαο ἠπϊσάρας σατπαηϊθας, ταο- 

νοπίαχ, τὸ ε{ 1ρῖ ᾖω]ρας ορθγαπη παποηζ, Ἠαπο πιοτοβῖέαίθπι οἱ 

ηἨυτησπήἑαίοπι οχκρτοῦταπηῦ, Οππη 148 παοχοβίοίρας Ῥιθσίς οοπῖ- 

ραχοῦ Ολπῖρίις Ῥλαχίσρορ οὗ Ἱεριεροϊίο, απὶ πθφπς ο ομαπηίς 

ααβίογέαίο ϱὗ νίῖα 6Θνοτα, πεαιθ Οπίκ Ιοπῖ(κίο εἰ γἱία Ἡαπιαηα 

οἳ αἴηαο ὑπίία 6ο τοᾶ]οῖ ροΐαετίαί, αὖ γϊίαπι απίπιαπιπθ επιθη(α- 

χθηῖ, πό 2 65ππα Ἰ{θδείατα ἠνθτεηίπτ, ε/πβηιιθ ργρορρία βδῃασγθηέιγ,” 

κ {ου γοα” ὑμῖν. 88 Ἰαδύ ποΐε, ο Ἰζευά., Μ. 

ἵα ἁλα(μ οοπιο:” ἐλήλνδε. Ἴλμο οιάιπατγ τοπὰριῖης οἳ ή 
Ρροτίοοῦ Ὁγ ἵζς οοιτεεροηᾶ(ηᾳ Ἐηρ]ἡθ]ι {εηδο 15 ποσυταίθ, απᾶ αΏονᾶς 

α βοοᾶ-βαπεο. Ίπο ροτίθοῦ βοπιθχηες οοσαις {16 Ῥετίοά οπι 

τοτε], απ αοῦ ος οοπάἰοα οπἱσίπαϊοά ἵη πο Ῥαςί, απᾶ οχἰομάᾶῖης 

ἴο ἴπο Ῥνοβεηί, {ο 6χρθς Ὅπαύ ἵ6 οοηπαεᾶ, ος αὈἰά (πρ, ἴηα 1έ5 

οοπβΘ“πθασθΕ, ος ορεταομ. 19 {9 ο Ες 6ΟΠΠΠΙΟΩ στουμᾶ, ἐ]ιαί 

Βιο Ῥτοσεπέ απᾶ Ῥοτίοοῦ 5ο οὔθη πιθεῦ, ΒἰποΗγ αρεαζίρ, Ἠοι- 

6ν6χ, ἐἶιθερ {δυβας ἆ1θ Ώθυευ Ἰάρπίίος] {πω Ἰλεῖχ ἔοτοθ, Ί1θγο ατθ 

ο.εθς ποιο ππο ομπ σοηᾶαν {ο τθεῖς ροεοῦ Ὦγ απ Ἀπαιϊοίι 
Ῥτθεαπό ἔσηςα, εί νο ῬουαΠατ]ϐΥ Ῥε]οηβ {ο ους οπη ]ησυασε, ἵπ 
πάο]ι ους Ῥτοβουύ (αμ]θςς {η πια {5 ἠπτηθᾶ 1ο ῥγορτεδίυε ΓοΥή1, 
6. 6. Ἰ ατα πμ) ἵ6 που ἴπε εχαοῦ θᾳιητα]εηῦ οἳ {νο (αὐθοῖς 

Ῥτοσεπέ, Βάπατέ, ἄταπη., ᾷδ1, δ, Ῥ. Ἱδ. Ἠπθ σα ἐχαυβ]αίο 116 

τοῖς ροτῖθοῦ ΏΥ οας Ῥγοδοηί, ποοοτᾶῖης ο Ἐ νμήεν (2255, Ἐ. 5), 
οπ(γ πιθη {ο ργεδοπέ εοπ(ἁίοη, 15 πηοτθ ργοπήποπὺ δαν {λα ρα 
αεί. : 

π α Ἠρ{] οοιηθ.”. 6 Ιη5ὲ ποίθ, 

. ας ο]αίοη ν” ἄνθρωπος φάγοε. Νοτίου, Βοατ]οίί, σπιλας, 
Ἐεηᾶτῖοῖ, Ἠοῦίηβον (ἴπ Ἴοο, ἄνθρωπος). ἵα Ες, απᾶ 1ΗάηΥ 

βἰπηή]ας οοηδίγιοίῖοηβ, ἄνθρωπος ἵς Ῥ]οομαςέο, Ώεο Μα, 18:25, 

ἀνθρώπῳ βασιλεζ (Ἠ {ο ο Ἰάπς”}. Θο ἀλασσά. ΤΠ. 29, ἄνηρ 

µαγτίε. «ἄρίδα, Ὁ, Ἡ,, 14:20, ἀνὴρ παιδαγωγός. Θοο ἸΝοἴσιο, 

Ῥ]οσπαφπιὶ γωοί Οοπα, (αχ σὶος ἀνὴρ απᾶ ἄνθρωπος). 



ΤΗΒ ἀ40ΒΡΕΙ ΔΟΟΟΒΡΙΝα Το ΙΟΕΒ.-ΟΗΑΡ. ΥΠ. Ἰδ 

ΚΙΝ σΑΜΕΒ) ΤΕΕΘΙΟΝ. 
/ 

καὶ ' οἰνοπότης, 
καὶ ἁμαρτωλών. 

πίπο-Ῥίρρες, α, επῑεπά οἳ ρα] ραπ 
απᾶ βἴππςις | - 

8δ' Ῥαέ Ἠφᾶοπι 15 αβήβοᾶ .οἳ 
93) 11ου οἰΙ]άτει. 

86. Απά οπο οἳ {ο Ῥ]μανίβθςς 
ἀεείτθᾶ. πι μαί Ἰθ ποι]ά οαύ 
πὶι ἸἨϊπι, Απᾶ Ὦθ πεηέ Ἱπίο {πθ 
Ῥματίςθθ)ς Ἰ1όπ56, απᾶ δαῦ ἄονγη {ο 
Πηθ8 06. . 

5ἳ Απά Ὀδμβο]ά, α ποπιαα {π {1ο 

οἵίψ, πΏῖοιἃ παξ α δἶπποι, πΊθη 
εἱιο Ίσπθι; {αί εσεις δαῦ αὖ πιθαί 
1: 116 Ῥματίςθο” Ἀοιδα, Ὀτοισλέ 
ϱἩ αἱαροβίοτ-Όοχ οἳ οἰπίπιθηί, 

- ΄ 

τῆς παντων. 

Φαρισαίων, ἵνα 

ΒΕΕΚ τΕΣΤ. 

ες / 3 Ν Αν / 3 

θη ἡ σοφία ἀπο τῶν τέκνων αὖὐ- 

ι] / ιά .”.. - 

96 Πρώτα δέ τις αὐτον τῶν 

- Νο Ν μ κ ο / 
τοῦ: καὶ εἰσελθὼν εἷς τὴν οἰκίαν 

-. - / ” ’ 

τοῦ Φαρισαίου ἀνεκλίθη. 
Γ λ Χο.» ο / 9 9 

ἰδου, γυνή ἐν τῇ πὀλει, ἥτις ἦν 
Γ ΔΝ ο / / 

ἁμαρτωλὸς, ἐπιγνοῦσα ὅτι ἀνά- 
3 - / . 

κειται ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Φαρισαίου, 
΄ / 

κοµίσασα ἀλάβαστρον µμύρου, 

ΕΕΥΙΡΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

β]αέίοη, απά -α πἱηο-ἄτίπχοτ, 
8 {ποπά οἳ ἰαχ-ραίμογοιτς απᾶ 
εἰπποδ] Ἑτπό πὶβᾶοπι 15 Ἱπβί]- ὃδ 
Πθᾶ 20Υ αἲ] Ίιαι οἹα]άτεπ. Απᾶ 56 
οπ6 οἱ Πιο Ῥματίδεος ααρ]οᾷ Ἠΐτα 

τίο οαῦ πι Πΐπ. Απά πο πεπί 

Ιπίο {πο Ῥ]ατίδερ” Ἡοιςα, απᾶ 
"του]ηθᾶ αἱ {αδΐο. Απᾶ, Ῥο- 57 
λο]ά, α ποπ]αη 1οἳ {ιο οἱ σ, πο 
γγ88 ο 51ΠΠ6Υ, "Ἱεατπίης ἐμοῦ ο 
τθο]πρᾶ αἱ ἰαδίο ἴπ {πο Ρ]αί- 

Ἰβορ” Ἰομςο, Ῥοισαῦ απ σαἶβ- 

Ῥαρίθι-ροκ οἳ οἰπίαπθηί, απᾶ 58 

τελωνῶν φίλος 
ο] ο... ; 

καὶ ἐδικαιω- 

Φάγῃ μετ αὐ- 

ὃτ Καὶ 

ο “ς πίηρ-ἀΠῄυκοτ;" οἰνοπότηο. ὙΝοτίέου, ΤΊ1ονι., Ἐο]λίπξοα 

({μος.), Κεπά., Μτάρεῖς, Τγπᾶ., (ἄθπενα, απά Τε]μθίτης, «ο ἀθ]η]κον 

οἳ πίηθ.”. «Α8 οἰνοπότης ἵδ οοπἰταβἰθά γ(λ μήτε οἶνον πίνω», 
Ἱν ε)ιου]ᾶ τεοσίτο {5 ἱπαπε]αοι. “ Ῥϊρυος” {ου «« ἀτίπ]κος ”. ης 
πετες Όθθη ο παζωταίσεά ποτ Ία οαΓ Ἰάπσιασο. Ὅπ]εςς ἵπ ᾳαοί- 

Ίης ἐπί8 Ῥαεασο {τοπ πα... Ῥ., ἵδ 15 πείζµοι γηχἰζίθη, που βροΚεα. 
16 οπἱσἰπαθεᾶ ἵπ λε Ἱαπσπασο οἳ ιο Ὑυήϊραίς, “.ρΐρους γίπανι.” 

Ἴδτας., Ῥθσα, «' νὶπί ροΐοςς”. Οαδίσ]ιο, « νίηποδαπη ”. (" αβάΙοίοᾶ ο 

ππό”). Βμου]ᾶ 16 ῶθ ευρροξεά ἐμοῦ “ πήπο-ἀσίη]κευ ”' 16 πο βυβῇ- 

οἱοπί]γ επεταείῖο ἴο εχρτοξς ο ἐλοιισἡέ, ἔμθι « ππε-ίορεν ”' σέ 

Ροβεῖδὶγ απθγγέχ ας ἐὲ5 ααης ή ι{9. 

Τλοπη., δεῖασ, Ῥεπα, οσίου, Πΐοῖς, Ματά., 

Βοαγ]αζέ, Οαππρ., Κεπᾶ., Μ., Απσις. 966 (Ε. Υ.) Μαι, 7 : 16, 
«ντ Ειοῖς [ταῖ(ρ” ἀπὸ τῶν καρπῶν. Ἐτθίδολ, χοπιθχ]κς ο 016 
οἱ {1ο αἰρπίβσαίίοπς οἳ ἀπὸ {λαβ: « Ῥχο ὑπὸ Ἰππσαπι γοτοῖς 

Ῥαβαϊνίς, οὐ ἴπ ]οοαοπῖρας ραεϊνῖς; τὸ ἀποδοκιμασθῆραει ἀπὸ 
τινος, τθρτοῦααί αν 4Ἠᾳπο,; Ἀ[ατο, 8:81. Ίο, 9:95: 1τ: 95. 

ΜαΐΕ, 11 119. Ταήκο Τ: 95... Τηή6 περ οἳ ἀπὸ {ου ὑπὸ ἶς ροοσ]ίαν 

ἰο ἴἶιο ]αΐου ἀτθεῖς τυίέαις, . απᾶ 9. Βτ., “ρα ἔοις δες θμ{αηίΐς ; 
196χ. απᾷ Βραπ., “ρου ἰοᾶος 5ας ος; ῶο ἸπΓαζίο, “ γον αἶῑοπ 

ἴπτεα Ἐ πάρτη.” Ι 

α ««ροοᾶ ;”. ἠρώτα. Ὑπακίαγ, Ῥαπη, Ώπασρο, Νοτίου, Θοησ]εί, 

Ἰα]ερί, Οαπιρ., Κοπά., Απρις, Τμε]πα]Ι, Μ. "Το ἀθεῖτε,” ἷα ιο 

6εηςς οἳ “ΗΝ, ου ὑπυθίπο,, Ἰς οΏξο]είς. 

Ρ ϱϱγ:” ἀπὸ. 

5 α{ο θαἳ:”. ἕνα φάγῃ. Ἴλοπι. ἸΝοείοψ, Ῥοπη, βπατρθ, Νου- 
1ο, Ὠἱοῖς., ή Ὑμα]κοί., Οαπαρ., Κεπᾶ., Μ. Τη οοπδγποῖοης 

οἳ ιίς Ιεἰπᾶ, πνθ σαἩ ΘΠΙΡΙΟΥ ἐιαί τηε έπο ἱπάϊοαίίνε, ος {ἴῑο {1βή- 

Ἰῴτθ αἱοπθ. Τα πιοξδθ 61.65, {πο Ἰαέέος ἔοτπι ἵς αρρτορτίαἴθ ας οοἩ- 

ασε, {οτοοῖθ, οπά ἵη Ἱαῦπποῦγ σέ ονάίπανγ πδασθ. Τη {16 Ἰαΐος 

ποθῖς, ἕνα πας ηβοά αξίας γατῖοας ὀ]αςςθς οἳ σγουᾶς, ποῦ α5 ταατ]ς- 

ἵηρ ΄ΡµΥροςε, ος ευεπί, Ῥαῦ αἰπιρ]γ αξ ἃ ἀεπιοπείταβίνο ρανίοῖθ 

Πίκο νο Ἐπο]ίεῖι ἐΛαί, ππενε]γ ΙπάϊσαἈνθ οἵ γαξ πνας τεϊοντθᾶ 

το ἵπ 1ο ῥρτθοθάίπς ποτᾶς, οἱ ἱπίτοᾶποῖης βοπιεῖηρ αἰτθθᾶτ 

Παρ]ῖθά ἵπ {1ο ργθοθάίης πονάς. Τη {λῖ5 Ἱναγ, ἕνα υνῖο ιο ει ο- 

ἠπποβίοα τνης ο[ὕθη οπηρ]ογεᾶ (απᾶ Ίπ]οο γή Ἡ μα ορία1νθ) Ύηθτο 

θασ]ΐος τυτ]έοτε αιθοᾶ ἴ1ιθ πβαϊενα, ος οἶπει ραχᾖῖοίθ. ἘἨοῦ. (1Αχ., 

ἵνα, απά ὅτι). ὃ. Ἐχ, απᾶ 6 Μαογ, ““ ᾷθ πππρες.”. ρου, “ά 

σοπαος 

5 τθο]ιπεᾶ αἱ ἰαδίε,”. ἀνεκλέδη. Ιεπᾶ., Μ., Ματᾶ, (τεσμαεᾶ , 

Δηρις, Ταὶς., ΔΤοηῦ., Ῥδσα, Επαφ., Οαξία]ίο, Βοἱιοδί, “ ποοπΌα(ζ.” 

Ἠευ. Ν. Τ., δη. ο ὙΤείϊο, “Ἱερίε εἶομ σα Τήδοιο ;”. 1061. “88 

τη [ά Ία πηρσα]. ”.Ἐοῦ. (Τιεχ., ἐπ υεγδο), “'ἰο πιαζε ἶεαπ δαεῇ, 
οἱ γεαΐπε, ἵπ οτᾶςτ {ο {αῑθ ἃ πθο]; Ὠηθά. {ο Ἴεαῃ, ΟΥ ᾗε δαεᾷ, 

1ο γεσ]ίπε αἲ 198], 1, ᾳ., ἀνάκειμαι.”  ἙῬτεϊδομηείάσ, “ αά εαπαπι 

αοοώηδο.”. 6 Τη ιο Έππε οἱ ΟµτίΕί, ἴλο Ῥοχείαν οπδίοπα Ῥγθουα]]θά 

οὐ τεο]πίής αἲ ἰαῦ1θ, Τ]ε ρπεςίς τεο]πεά προπ {ο 16; εἴάς, ση 

Ημεῖν {4088 {οπαχᾶς ἐνρ {πρ]θ, 5ο. Ὠιαῦ ιο πεαᾶ οἳ {ια βεοοπᾶ 

αρρτοαομθά {1ο Ὄτοαεί οἳ ἴἶπο Πτεί, απάἆ ἴπο Ἠθαᾶ οἳ πο τά 

αρρτοασλθά ἔῑπο Ὀτεαςῆ οἳ 1119 φοοοπᾶ.”. 6αλπς Ατομεοϊορτ, 2146, 

4ος {ο οἶυσι”. ἐν τῇ πόλει. Ὁϊοκ,, ὙΓακεί, Νοτίου (" οἳ 

Ώιο Ῥίασα ”]. 68. Ἐτ., “ ἆς Ιω νί]ε ;” 106π.,  ἆθ Ία οἰπᾶαα ;”. Πα]., 
α ἀδ]ία ο δίὰ :”. Ῥ]οοπιῖ (Ν. Τοςί., Βαρρ!), « οἳ λαο οἵ σσ.” ΤΗΙ8 
Εδίης α οοππιοἩ (Τθε]ς ἰάΐοπα {οτ ἐκ τῆς πόῄεως, Αεο σἩ. 8 : 27, 
ποίθ, 

 εἹρογτηης ;” ἐπιγνοῦσα. Κεπᾶτίοί, Νοτίου. 'Ἐπὶ, ἵα 8 

πονά, 18 πἱοηβῖνθς ἵῃ ΤΠ 035889 16 απ ποῦ Ὦ6 πε]] χεηάρτεά {ν 

Ῥπσ]ϊςη. μεν, Ἰοψοτευ, 16 βἹρηϊπες {ο ορίαϊη Κποπ]εᾶρε {ποπι 

οὔ]ιαῖς, 16 ἵς αφ αἱγα]θαέ {ο “1θανπ,” {ο ᾖπᾶ ου» ο, αοοοτάίης 

1ο Ῥοῦ. (1.σ., ἐπιγ.), ἵπ Ελί5 Ἰηκίαποο. επ, “Ππανίης Ιθατηρά ;”" 

1845] (1οπ., ἔπιν. Τ.), “ο Ππά οι, ἄϊδεονεγ, ἀείεοί ;"' Ἑτείβομ. 

(1χ.), “ὄεπο ἠπίε]]ίπο, ὕεηε ἀῑθεο." Τὲ 1 πε] νεπάτοᾶ {π Ταἱᾳ., 

Μοπίαπας, Ῥθσα, Ἐταδ., απᾶ Ξομοίέ Ὦγ δοπιθ {ουπι Οἱ εορποςοο; 809 

οἵζθη απηρἰογεά ἵπ Ταία πτῖίθυς {ον {ο αι ἰο γεερίυε {π]ογπια- 

ίση. 969 Ἰωουοτοῦί (Ρἱοί.). 

«ο τεσ]πεᾶ αἱ ἰαδίε;”. ἀνάκειται. Ἠοῦ. (Τ.Σ.), “ {ο γεσ ία 
αἲ ἰπρ]θ. Θπατρε, “1ο παβ Ἱσίηρ αὖ πιθαῦ:” Ῥυὶρ., Ῥγαβπισ, 

«αοοαὈαἱεοί 5”. οσα, “ ουπι ασσαὈαῖρεο:” ἡΠουῦ, “ αοσα ή; ” 

Βο]ιοίί, ““ εππ βοοπηρθυθ,”. ΤΠ πνοτᾶ Πας οὈνίους]γ ῑθ 6ηπιθ 
έοτοο η] ἀνακλέθη, ν. 96. 868 ποίθ, 

πα“ ο]αρηβίθι-Ροχ;” ἀλάβαστρο». Ῥθι[απιθ ΥαςθΒ Ίπους πιαᾷθ 

οἳ αἰαῦπείος Ὦγ {πο αποϊθηία. 11αγ πετα βοπιθίίπιθς «Παρεά ]ῆςα 

ουν οίαῖς, ἵα οἴλας Ἰπείαησςς ἐς {οσπι πνη8 γατίεᾶ; Πα, Ἡοποτετ, 

6 666πης ἐλαῦ ο ποοὶς οὐ Ῥοϊπέοά ρυοθοίίοα πας α ρατέ αἶπαα 
αἀδεᾶ ἔος ἐ]ιο ελ]κο οἳ Ῥουχίης οα{ ἐς πηραθηέ. ΤΗῖ8 τΒ καὶρᾶ! 

Ίεποῦ 0ο ΤΘίΘτθησθ {ο ὀγεαίάπρ ἴξ, ἵα Ἁασίς 14 : ὃ. 



16 ΤΗΕ αοβΡΕΙ ΑοοοβΡρΙνα Το ΌὌΚΕ.. ΟΠΑΡ. νΠ. 

ΚΙΝά ΑΜΗΘ) ΥΕΒΒΙΟΝ. 

9δ Απάᾶ βίοοᾶ αὖἲ 115 {δεί Ῥο]ϊπᾶ 
Ἆύπη πεερίπα, απᾶ Ῥοσαμ {0 πας 
αἱ {9ού ψ(Ὦ ἴθαις, απά ἄῑά προ 
ἔλεπο δι νο Ἰδάνς οἱ Ἡοτ Ἰθαᾶ, 
οπᾷ Κὶρποᾷ Ἠΐ5 {9αἵ, απᾶ αποϊπ{οᾶ | 
ἔλεπι πλήν ιο οἰπίπιθηὔ, 

89 Νου π]οῃ {πο Ῥ]αγίδου 

π]]ο] Ἰαᾶ Ῥιάᾶση Ίήνη, 681” 4, Ἡθ 
βραίζο τη ἠΊη Πήτηςο]έ, δαγίποι, ΤΕἷς 
πιθῦ, 1 Ἡθ πγοτο α ρτορμθέ, που]ᾶ 
Ἰαγο ποπη π]μο, απᾶ π]αί πιάη- 

Ώ6Υ ΟΓ ποπ]αη ἔλΙς ἐς ἴλλαί {οπο]ιοί]ι 
Πΐπι 10Υ εἨθ ἶ5 α 5ίπΏον. 

40 Αᾶ ὦθθις απβποτίπα, παἱά 
υπ{ο Ἠάπι, ΟΠΟΥ, 1 ἵιατο βοαισπ]οί 

αβΕεκ τΕΣΤ, 
98 Ν Ωω Δ Δ / 

και στασα παρα τους πόδας 
» 3 / ή 9) 

αὐτοῦ ὀπίσω κλαίουσᾳ, ἤρξατο 
/ λ / 3 . . 

Βρέχειν τοὺς πόδας αὐτοῦ τοῖς 
΄ - - Αα 

δάκρυσι, καὶ ταῖς θριξὶ τῆς κε- 
ο » - 3) . 

φαλῆς αὐτῆς ἐξέμασσε, καὶ κατ- 
/λ . λ / Γ - 9 

εφἰλὲι τους. πόδας αὐτοῦ, καὶ 
3 . ιῶ 
ἤλειφε τῷ μυύρῳ. 

- / Χ ῳ 

Φαρισαῖος ὁ καλέσας αὐτὸν εἶπεν 
: ε α λέ κ Ο6 3 ἐν ἑαυτῷ, λέγων, Οὗτος, εἰ ἦν 

/ 3 / 3 
προφήτης, ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ 

ε ο α 

ποταπη «ή γυνη, ἥτις ἅπτεται αὐ- 
- ο / 

τοῦ. ὅτι ἁμαρτωλός ἐστι. 
4 Καὶ ἀποκριθες ὁ ᾽᾿]ησοῦς 

9 κ » Ἂ / ή ο 

εἶπε προς αὖτον, Σίμων, ἔχω σοί 

ὃ Ιδὼν δὲ ὁι 

πΕτιββῦ ΥΕΠΒΙΟΝ. 

πἰοοᾶ. αἲ. ἩΦ {οί Ὀε]ϊπᾶ πι 

πγεορίας, απά Ῥεραη. Το: πεί 
115 {6οί ση] Ἠθγ. 1888, απᾶ 

απ Ίρεᾶ ἐλεπι «σοι 1ο Ἰναίτ οἳ 
Ίιθυ Ἰθαᾶ, απᾶ Ἰάπβοά Ἠΐ8 {δοῖ, 

απᾶ αποϊπιοᾶ ἔλεπι πι Όιθ 

οἰππιθαῦ, Ῥαῦ ο Ῥ]αγϊςθο, 58 
οφηΏο Ἠαᾶ {πγίίθᾶ Ἠπὶ, ἀεοοίης 
{{, 6ρο|κο ση Ηίτ Ἰήπιβο]έ, βαγίπα, 
ΤΗΙβ ειαη,1{ 6 ποτθ α Ῥτορ]αί, 

απγοπ]ά που πο απά τοῦ 
{ο ποπιαν {5 αυ 4οπολοίτ 

Πάπι» {07 Εἷιθ 15 α βἴππθτ Απᾶ 30 
Ζερα5, αηβποτίπο, 5α]ᾷ {ο Ἠϊπι, 

ΦίπιοἩ, 1 Ώ8το Ἀβοπιείλίπςο {ο ἵο 5αγ υπίο {1θο, Απά Τρ παἡ1, 
λαδίου, 5αγ οἩ. ο τι εἰπεῖν. “Ο δέ φησι, 4ιδάσκα- ΒΑΥ ἵο 1166. «Απᾶ Ίο δλάν 

1 Ἰανο τοἰαϊπθᾶ 116 τοπᾶετῖπς οἳ ἴ16 Ἡ). Υ., οἰέοις 1 Ἱτο ποτθ 
10 6ππρ]οσ α πονᾶ γηῖο] 18 σεπεγίσ, απᾶ Ἱπ αδο αὖ Ῥγεεεπί, γί7., 

“ναβο”. (π]ήοἷν ας Ὄθου τθοοπαππεπᾶεᾶ Ὦγ 5οπιθ Ιπεογρτεῦετ), {έ 
ποπ]ᾶ, Ῥοσ]αρς, Ῥθ πιοτο οχαοῖ, 35 βἰρηϊ[γίησ πρτοῖν α τεερίαο]ε 

οἱ αηγ Ίοναπ, 96ο Ἠοῦ, απᾶ Τήᾶοἳ] (σας. η υεγ2ο). 8Η1, 

ταςο 15 ὃν πο πιραπς , {απηϊίαν Ὑγοτᾶ ση 16 ται] ἑαᾶρ, απά 
μα ποπ]ά ο α- βοτῖοις οῬ]θοβίοα ἰο 1ἱ5 156. 
14: 9): “Ἐξί απίοπι ]ασοπα] Ἠμας οορ/γασῖο, α{ Ιπίο]Ιραπίος 

οὑροιτανίξ Εγποδίζις ἵη Τπςιῦ, Ιπίετρτεί, Ν. . ΤΠ «10, 89, θε 

αθίτασία βαρετίογθ ρασίς οο){ ἠηίοήσοπᾶα, οπ]Ποῖο οραϊρπαίο, ποᾶ 
βἴσπιτα εταξ ροπαίηί απραση {ος αἀτοσα, αποίοτο Ῥ]πῖο Ῥε 

Βασγ, 6. Ἐν., «τη ταβο;”. ῶρου., “πω γα5ο 5”. Πα], έπη γασο;” 

6 Ὑαιίο, “ εἶπ Ἐ]ῆεοπολρα” 

πἁ{ο που" βρέχεν. Ἰοιοι, ἸήάᾷεΙ Ένας ἄεβπος Ες 

ποτᾶ, “ἐο ωεῖ, πιοἰδίεη, δργἰπ]]6, Ταἶτι οἩ, πιεἰαρ]λογτεαΙ]ι/ {ο εἱιοινετ 

ὁσωπ Ῥ]οεθίηρς οὮ αΏγ οπθ:” Ἠοβίησοπ, “40 αωοί, ἴο Πποίδίε, ἰο 

«αργύηλ]οῦ. Ἐτοίσοἃ.: “1Υγίβο, παδᾶσίδοίο, Τ11ο, Ἱ « 88, 44. «Αρος. 

11 τ 6, ἕνα μὴ δετὸς βθέχῃ, πο Ῥρίανία, ἠπῖσαί, πίρῆρο τὸν γῆν. 

Αγιά ροείας αὐθίοος οὐ εοπῖοσες εορέοτοῦ, Ἱ, ᾳ. ὅει», ϱἶμο, ρζι- 
οἶαπι ἀειπίίίο, ρ]ωυία ἑπηέρο.” Ὑπαἱς., Μοπῦ, σον. Ῥεσα, Ὀδεία]., 

«τῖσατο;'' Β. Ἐτ., “ὰ αἴτοβαχ τ” μου., “6, Ὡωηιοάροσσ]οβ.” 

5 «πὴὰ Ἡθι ἴεανς; τοῖς δάκρυσι. ἈΝοπίοη, Ῥεητ, ΑπρΡτΒ, 

Τ]ιοἰσα]Ι, Τποπι. 1082, “σοι [ειε] ]άρηῖτηας: ” ᾱ. Ἐν. “ο 98 

Ἰαγαεδ. 19 αγήοἷθ Ώδτο (τοῖς) 188, 5 {η {ΠΔΠΥ οπου ἠπαίαποςϐ, 
ιο {οτορ ο α Ῥοεεοεείτθ Ῥχοπουη, Ὦεθ οἳ. ὃ : ὅ, ποίθ, Φοποῖθ- 

Πο]ά, “ σᾶι Ίιου ἴθαυς, 

5 ο π]ρεᾶ :" ἐξέμασσε. Ὑνεδιε, Ώματρθ, Νοτίο, Ῥοπη, Πίος, 

Βοαχ]εῦζ, Οαταροεϊ, Ἐοπᾶ, λενε ἶς πο επαρ]αςῖς πηλίος ἀθπισπᾶς 

Ἐπο πςο οἱ {Ἡο Ῥέταβο “ ἀἱά πήρο.”. Τὸ Ἱνας οορῖαᾶ {τοπι Τγηᾶς]θ. 

αφ πο Παἰν 1" ταῖς ὅρι. 8ο (Β. Υ., ἵπ α Ῥαγσ]]θ]) ο οἴιπ 
12:38. Ἐθν. 9: 8. «παρε, Μοπίοι, Ῥεπη, Καπάτῖοῖ Μ, Όταν 
αιαμς ἱοφμοπᾶέ Υθηπῖτες {μαΐ το ϱιου]ά εμέ «δριξὶ α8-α ορ]]εαίέος. 

Ὑ6 ποσα Εαγ, “16 ]ο5ύ ας παΐσς,” ος, “1ο αά αἱ 1αῖτα οαῦ «οῦ-”. 

Κπαίνα! (Ματίς 

 Ττο]ίορεο ((ναπη., ᾷ 61, ρ. 191). 

Τη Εής Ῥαβεασθ, “Πίτα”. πας {1ο {ήεγαὶ ! τοπᾶσήτᾳ οἳ ιβ, 

Ἀπᾶ τας οορίθᾶ Όγ {πεεατῇες Ἑποηῖςα πουεῖοπ8. 

5 «οι ὃς, γείου, Νοτίου, Ῥομπ, Ὠίο]ς., Θολχ]θέέ, Αηρας, 
Μ., Τπε]. Ὑπ]ς., Νοπύ., Ὥτας., Ώρσα, Ορείαι., “ απέθι]”. ᾱ. Ἐτ., 

πβίς,”. «ΑΦ {ιο ἰΠπουσΏέ αιᾶ αοίῖοα οἳ πο πγοπιᾶα απᾶ ὧνο Ὦματῖςορ 
πστθ ἵπ πιθγ]κεά αοπἰγαβί, ἴέ ἵβ Ῥτορεν Το τορατᾶ δὲ ας αἀνεγεαίίυο. 

ο «τπῃρ Ἠαᾷ Ἱπτίεά ;” ὁ καλέσας. ΤΠ Ῥατμοϊριε 15 ἐἶγας 

γοπάοχοᾶ ἵπ {ο τοτεῖοις οἱ Ἰεείοσ, Ἠοτίοι, Ὄθυυ, Ὠ]οἷς., Θοας- 

1ε({, ὙΓαἷκεί., Ομπιρρο!, Απραβ. “Το ἠηνίζο 18 αν θογρίωγαί τοογᾶ, 
66ο 1 δαπι, 9 : 24, Ἡ., Ὁ. (Ἠοῦ,, “ΠνΠρ)1 2 Βαπα. 13 : 98 {Πεῦ», 
ΚΗρ1; Βερί, ἐκάλεσεν). Ῥδίπει 5: 19 που, κηλρὶ Βερί., ο 

μᾶθ Βο πο αροοηρλαὶ Ῥοοῖς; Ἠοοῖε, 15: 9: “Το διά { 
81 5οηςθ οἱ αεζρ, οἳ γουρεύηα, ἵς απἰϊαικίεᾶ. (62ο γτοικίος 

Ρ]οί,, απ,  ρίά 3. 

4 «ρρρίησ;” ἠδὼ». ὙΓεξεγ, ΒοπηοΕ!, ποπᾶνίας, ΤΠποϊπο], Μ. 

Τ]ι6 ρατοῖρία] οοπβίγποίίοα 15 αἀορίρᾶ αἶπο Ὁγ ΡἱοΚ., -Α.. απᾶ 6. 

Οατηρῦο]Ι, Βο Ὑπἱρ., Μοηῦ., Ἔταρ,, “ ν]άεπς;””. Βε]ρ., “ αἰεπᾶρ 

ᾱ. Ἐτ,. απᾶ -Ό6 Βασγ, “γογασί ,” Β, Ἐπ., “Αγαπῦ γαι” ΏιοᾶρΗ, 

α ανοπᾶο γεᾶαίο 

5 ΟΠ Ας Ίμοτο ἶ5 πο]ήηρ εηρτεςεεὰ ἵη Πιο {θσί ομπἡγα]οπί 

{ο «πιαη,” 4ἱ 15 ἠἰαλἰοέσεῦ, α5 α βαρρ]επαθηϐ. 8ο βοαχ]θίτ, 

5 «πποπ]ᾶ που; ἐγένωσκεν ἂν. Ἰουὰ, ἨΝοπίοι, ΤΆοΡΟἨ, 
ἨΜητάσαῖ, Μ. Ἠοῦ. (1μοσ., ἂν) :  [αδεᾶ] πι λε ἀπᾶῖο, ἔπιρετε 
{ο Έχρσοςς Ίο 1άδα: 1 ου], οἳ πὶσὶὲ ἆο, 1αἱο Ἱ : 99, Οὗτον 
Ἠν τ. Λιν { ἰ]άς πιαη, Ίνεγε α ρτορ]ιε, Ἶε υομ]ὰ «πιουυ, εἴοι 868 

Ὑπἱρ,, Μου. Ένας, "βοϊνοῦ αἱ]- 

ᾳ16:” Έρσα αππᾶ Βολοίέ, «πὸςεοῦ:”’ Ἠοἱρ.,  ποπᾶρ ποὶ πείεῃ ;” 

ὧο Τοαίίο, «6ο πὔτάς ο πολ οχέοηπεη τ” 8. Ἠσ., “1 εαπχαῖς Ῥἱθρο” 

δα πηθέ ιο ποπιαη ἐς; ποταπὴ ἡ γυνὴ. Ἀουίου, ΘἩασρε, 

1Η, 86ο οἳ, 1129, ποίο, Ὄρ είς, “ τιθ]ο]ι οἵπ ὉΓοῖν -ἆμς 188 3 

Β. Έτ. “ο απο] οί,” . Ἐν. “ φα]ο ος οοίο {σππιο” 
1δ6υ,, 6 οαβ] [ες] Ί9 ππασους  Ῥίοᾶαεϊ, “ αἀαῖθ .σία απθςία ἄοσπα,” 
Ἡά ἵ8 τομᾶστεᾶ Ὦ Τἱ5 ερπϊνα]επῇ ατ]ο]θ. 

Να αρπηθίηρ 10. σε, Πίο, Τ]οτο, οσίου, Έοαυ, Ἰνοκοῦ, 



ΤΗΕ ἀ408ΡΒΗ ΑΟΟΟΕΡΊΙΝά Το ΠΌΚΕ.--6ΗΑΡ, ΥΗ. τἹ 

ΚΙΝΑ. ΣΑΜΗΕΘ) ΥΕΠΦΙΟΝ, 

41 Τηουο πα α οογίαίη ουράϊ-]λε, εἰπέ, 
{οἳ, π]]ο] Ἰαά πο ἀθρίοιςδ; ἔῑο 
οπθ ομθά Βγο Παπάτοά ροπος, απᾶ 

ὧιο οίμαις 18. 

42 Απά π]σα 11ο Ἰαᾷ ποἰήηρ 
ἰο ραΥ, 16 Γγαπ]κ]γ {οτσαγθ  ἔχθπα 
Ροή. Τ6]] “πιο {ιειοίοτθ, 1 Ἠῖο]ι 
οἱ παπι 1] ]ουο Ἠΐπι πιοςῦ ὁ 

45 ίπποι αηθηεγθοά απά ραἱᾷ, 

Ἰ Α1ΡΡΟΞΟ {μαί ὧθ, ἴο π]οπι Ἰθ 

, 
ΙΓΕΨΤΙΙΚΟΥΤά. 

ρίσατο. 

αΏβΕκ ΤΗΣ1, 
΄ / 

41 ύο χρεωφειλέται 
5 ο : ο 

ἦσαν δανειστῇ τινι' ὁ εἷς ώφειλε 
/ / χ.ο 

δηνάρια πεντακόσια, ὁ δὲ ἕτερος 
49 

»Σ - 3 / 3 

αὐτῶν ἀποδοῦναι, ἀμφοτέροις ἐχα" 
τίς οὖν. αὐτῶν, εἰπὲ, 

. »λ . / ω 492 
πλείου αὐτον ἀγαπῆσει; "' ἄπο- 

Δ ὼ ε 
κριθεὶς δὲ ὁ Σίμων εἶπεν, Υπο 

/ εά ϐ Δ - . / 
λαμβανω ὅτι ᾧ το πλεῖον ἐχαρί- 

ἘΕΥΙΡΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

Τοασμετ, [δαν {, Α οθιαϊπ 41 

οτοᾶἶέου Ίμπά ένο ἀθὈίοτβ: 1οπθ 
οπεά ἄνο Παπάτοά «ροποοθ, απά 
ιο οἴοι Π{Υ. Απά 145 ου 45 
Ὠδᾶ ποἰµίηςρ {ο Ῥαγ, "Ίθ {86- 
1γ {οισατο "Ῥοιμ. οΤ6] νε - 
ρίπθη, πνμ]οῖι οἳ ἔλποπι γ]]] Ίονο 

Ἠΐπι παοβδε2 Απά πποῃ, ααπ- 48 

Βπογίησ, εαἰἱᾶ, 1 5αρροξθ "16, ἴο 
ψλιοπα ο {6εΙσ Τοίσανο «ἴπθ 

μὴ ἐχόντων δὲ 

Ό]άς,, Βοα]αέέ, Οαπιρ., Κομά., Μ. 8ο (Β. Υ.) οἷι 11 : δ4. Φοἶπ 
13129. Αοἲβ δ: 6. “ βοπιθη]αί ” {8 ϱὐρο]εία, 

ἕ αραν ἡ ϱ εἶπέ, Τλοπ., Ῥοπη, Βοβχ]οῦ, ΟαπαρῥοϊΙ. Ἀεὶς., 
απορὶ πού ᾱ, Ἐν. « ἄϊς]α,” Τίς βοοοτᾶθ ἩἩΆ ρηθςθηῦ θλσθ, 
πο ρίταςο. οἳ πθ Ἑ, Ὑ. πας οορίεᾶ {γοπι Τγηάα]θ, π]ιο, ἵη Ες 

έπτπ, Ἰαά {οΠοποᾶ Τήμος, “6αρο αἩ.” Βγιίας, ῥο]. Μυτᾶοσ]ς, 
“βαγ 1.” , . 

} «ρηθ;”. ὁ εἷε.. Ίπ οοπ[ουπΙγ. πλ ος θυα ἰοφιρπάέ, νο 
βτΩσ]ε ἵς πού ἰαηβ]αέρᾶ. (0Υ “11θ”). 8ο Νοτίου, αεί, Ῥίοἷς., 

Οαπιρ., ΑΜ, 

κ «ρθηορς”. δηνάρια. «ΑΑ 1 Ἰανο τοἰαϊπεᾶ {1ο Ἱαπσαασο οἱ {1ο 

Ῥ. Υ. ἵα αἩ ο.865, πνηθιο πεϊα]ίςδ, ΠπΘαΦΙΥΟ5, ο0ἱΠΒ, 6ἷο., 4ἴ8 

ποβ]ορᾶ, 1. ἐπαηφουῖθο ρατύ οἳ {πε {οἩονῖηρ ποίθ Ἰπβετεᾶ ἵπ ἐμο 

Ώον]κίοη οί «Μαχῖς αἲ οἳ. 4 : 91: « Ῥαγίοιβ Ῥ]αηπς Ίανο Ῥθεῃ 

βισσεςίθᾶ ον αἄορίοά Ίη τείθγεποθ {ο ἐθ πιοᾶρ οἳ οχρτοξεῖπς {1 

Νοἰρ]{ς, πιθαδατθς, οπά σοΐης οἱ ἴπθ ἰεχί οἱ ἐῑιο Βοηϊρίατες, Ἡ ἵς 

ἀββοα]έ {ο 66 Ελοῦ 8ηΥ Εήπς που]ά ὃς ραϊπεά, ἵπ Ῥαβδασες 1]εα 

ἄν Ῥγθβοπί, Ὁγ θα απς «πιθασατθ) οὐ ὁοΟπι-πηθαςατθ’ {ου 

Ῥαβμεῖ” ΤΠ εαρ]οοῦ Ῥεεοππθ τθα]]γ πιοτο ἐπάεβπείε ὮΥ ἴ]ο 

0μαῃσθ, ΊἵΜανπγ Ἰωίου ἱναπεαίοτα ἴγσπείετ 11ο οησίπαὶ πνοτᾶ, 

βσ]ή]γ αἱέετεᾶ, 5ο α5 {ο Ἱατπιοπίσ ση] νο τετηβου]ας ἵπ {επι]- 

παΔίοη, απᾶ Ῥ]εοῬ 8 ποίθ Ίπ ἐλπθ πιατσίη πᾶσαζίηρ ἴο οαραοἵθγ---- 

ἀῑδίαποε, 4ρασε, ΟΥ σαΐμε. οὗ, ἵπ 1819 ο856, Ὑθ Ἠαγθ 5οπ1θ β8Υἴοις 

ἀπου]ήθς. Έτ Ιπείαπος, ἵὃ ἶπ Ἰπιροβεῖρ]ο {ο ἀθίοιπιίπο, τν] 

απγ οοπβἰᾶργαδίθ ασοαταογ, πθ Ἰεποί οἳ παηγ Ἰπθαί πιεαβυτες 

ποβοοά {π [1 Βοτἱρθανθϐ; 8η πρρτοχίππα{ίοη {6 αἷἱ ν/ο ση Υβ8αςΗ. 

1έ 16 νιθὶ] ηούα ἴλλαῦ {πο παίπθ ος ἡμο οοἶπό ποῦσθά ἴπ {11ο Ν. Τ. 

γατῖεᾷ ρτθα!]γ αὖ. ἀῑβετοπί Ρεσῖοᾶς, 35 ἐἱο Ρτθοίοπ πηθία]ς ποτο 

πιοΥΘ ο Ίθθς αραπάσαῦ, Τη πο Ο. Τ. πο θατ]ῖευ ἐσαπε]αίους ϱεη- 
εταϊῇ ἐκαηβίογιθᾶ ἐἶιο Ἠορτονν έετιης,. 16 ποπ]ᾶ Ίατο Όδοι ο 

ἴξ Εῑί6 οοπτεθ Ἠαᾶ Ῥεεν οζορίθά {π ιο Ν. Τ., αἲ έλα ῥγορεΥ ἐέππ. 

 ἡής τνης ποὺ ἄοπς, ποπθνοτ, απᾶ Ἑωσ]]οῖ γεαᾷθις Ἠανο Ὀθοσπις 

ΠιπήμαιΙσεᾶ πνὶι Όλθ Ῥοαπᾶ/ ρεπασ, «ῬαςἩεὶ, ος, .Ἡσ πο 
Ώι οπἱρῖηαὶ πγοτᾶς Ίανα Ῥθοη Ίοπα τοριεβοπἰεᾶ, ο ρτορείθίγ 

οἱ οαησίπς παπι {ο {πο ομἱρῖπα] πονᾶς-- πΠῖοϊ ππαδέ βουπᾶ 
βἰγοηρεὶν ἵη ἐς 6.15 οἱ οοἵππαοπ τοβᾶοίς---Ίπαγ Ῥθ αποςοπαδίο. 

ΌΟα {1 π]ιοῖθ, πο α1θ πού ἵῃ Ίἴλιθ βαπηο Ῥοβίδίοη ας πο εἱηου]ᾶ ὓς, 
Ψ016 Ἡθ ΠΟΥ θησασθᾶ ἵΠ πι] ης {1ο ᾖγοί Ἐπο]ε]ι ἐπαηε]αίίοτ. 
το αἲθ τοβἰγ]οιοᾶ Ὦγ {1 Ρἱσακοο]οσγ ο {ο Οοπιπιο Ὑδιβίοη, 
Νίο] 199 Ῥθουπιο Ἰωπι]ία Ὦγ πβασθ. 1 ἔακο ιο Πθογίγ οἳ ] 
Βασρσίίης ήαῦ ο Εοὺ οἳ πιαγρ]παὶ ποίθς, ἄταπη αρ ἨΗἩ πποτθ' 
Δοόπτασγ παω {ορ ζοππᾶ ἵη ου» οΟπΊπΙοὮ απβσίο οᾷᾷους οἳ {μθ 

Όοππιοα Ὑευσίοα, Εἰλοπ]ά ο {πβρτίθά {π πο πιατρίη, ρἰνίης 3 

οοποίεθ οχρ]απαί Ίου ο{ {1ο γα]αθ οἱ οοἱπα, {1ο οχ{θηῦ ος πιθᾶδατες, 

ία. 1η ταίΘτθποθ {ο οοἶπο, ἴμε Υα]αο εἰιοπ]ά ὧς βἰαίεά αοοοτάἶηρ 

1ο Ώλθ «βἴογ]]ης ' δἰαπᾶατά οἳ Ἑνϊαίη, απᾶ ἴλνρ ἀσοίπια] χοοκοπίης 
οἳ ἀοϊϊατς απά οοπίς, Ἱπ ἴπο Ὁ πῖιρᾶ βήαΐθς.” 

1 «ρς [1ο Ἰαᾶ πολης; μὴ ἐχόντων δὲ αὐτῶν. Ὦματρθ, 

Ῥεοῦγ (ου Αηρπθ). Ἑ, Έτ, “ οοπηπιο 115 αγαϊοηί Ῥας ἄθ αποί 

Ῥαγετ “Ηοπ” μας Ώθεα «Ἠαηροά {ο “αξ,” ος {16 ρτουπᾶ, ἔμας 

ἴπετο ἵ5 πο τείογεποθ {ο ήπιε, ἵπ νο Ίαηριαρε οἱ ἴπο ἰθχή. 

α αρ [γερ]ν {016476 ;” ἐχαρίσατο. μακεί, βοσ]αέ, Οαπηρ., 

Απο, Μ. “Ἑπαπ]]γ,” μ Πιο 66η56 ἀθπιατᾶθά Ἠετθ, {6 οὐβο]είς, 
106γ., “ ρειᾶοηύ ρταζαἰωπιεπίο:”. 8, Έτ, “Ἡ Ίαν Πἱ ριβοο.” 

γαἱς., Μοηί., “ ἄοπαγίό ς', Ἑκασπχας απᾶ Οαδία]ίο, “ οοπᾶσπανήδ 

Ῥοσα, “«ρυπἠβοαίας ϱϱί.” Α5 απ αἰίθπα νο τουάθείπς, “ Ἡθ {00- 

βανο” 

5 ἁ Ῥοί]μ !”. ἀμφοτέρσι. Ἀοτίου, Ὑαἶσ., Έχας., Ῥεζα,  αἰτ]ς- 

αᾳθ;”. Οαεία]. απᾶ Θο]οῦέ, “ αἰτίααθ.  Τμοαι ”" (ο εἶιο 1. Τ’.) ἴς 

οπι{οᾶ, α5 εαροιβαοῖς. Α. Πέεταὶ τομᾶειίης οἳ {16 ἐαχέ Εαγηίε]χες 

αη 6κρτθεεῖου πηλο αοοοτάς πι ἐπ Ῥτεκεηί Ίεασο οἱ ἴα 

Ἐηρβ]1ςη. 

ο «θ]] πιε;”. εἰπὲ. «Α5 ο Ῥτοποαη {5 ποὺ οχρτεεεεᾶ ἵπ {1ρ 

τοσί, τῇ εἸου]ᾶ ος ἠαἰιοίρεά, 35 ο, βαρρ]οπαθαῦ. Τΐ18 ροποση ἶ5 ποῦ 
Ρ]ασθᾶ ἵπ ιο ἔοχί οἳ Ἐαδ., Μοπΐ., Ῥεζα, ΟρδίαἩο, ΒοἩοίζ, Βεὶρῖς, 

Ἰωαΐλος, Ώο ὙΓαίίο, . Ἐτ., 10ο6Υ., Ὀϊοᾶαί, Ῥοα]εῦό Ίβ ΡτοΡθε]γ 

Ἰηθργίςθά «της ” {η Παλὶς, 

Ρ 4 ῃορ:”. οὖν, 8ο (Β, .) ο. Ἱ:81. Νοτίου, Οαπιρο].. 
Β. Ἑν. “ ἆοπο ;”. Τρθτίαα, “ ραος;” Ῥε]αῖο, “ ἆαπ.” Το ρατᾶο]ε 

Ἠθγθ ἄθποίορ {1θ τηθθ δε0ιεπεε οἳ οπο οἶθιδο οἨ αποίλετ, ος 118 

εοπδέφιεπεε οἳ οη6 οἶαπςο οἩ αποίετ. 866 ος. (1μεχ., ὧν υεγὸρ). 

α «οπεγεήης;”. ἀποκριθεὶς. Ίοβ]αγ, Ώμαιρθ, Κθπᾶνίαῖς, Ν., 

Τ]ιε]γγα]]. 

Σ΄ Τμθ ρανᾖίοΙο ὅτε (8. Υ., “ναί ”) αἴῖου ὑπολαμβάνω 18 81ροι- 

Άπους ἵπ Ἰπαπβ]ωίοη. 1 16 ἵ οχρτεεεεᾶ Ὦγ αν ορπνα]οπί, α 

εαρρίεπιεπὲ παπεῦ ρτοροτ]σ Ὦ8 οπηρ]ογεᾶ, 6. δ., “Τ βαρροβθ ελαί Ἡθ 
αυ] Ἴουε πιοδ, ἴο Ἠποτη” εἶοι 1η λα τοχί ἵ6 πιεγε]γ 5θ6πης ἴο 

Ἰπᾶίσαίο (ο αΠρεῖς οἱ πΛεῖον ἀγαπήσει. Ὅτι ἵς ἀῑετερατᾶςᾶ 8} 
η λνοπα,, ἸΓεξίσγ, Έματρθ, Ῥεηπ, Ν οσίου, Ἰμαχοί, Ὠίοῖς., ᾱ. αμᾶ Α. 

Οππηρ., Βεζα, Οαβέα[ΐο, Βομοῦέ, Ταίμον, Όο Ὑψοίίρ, 1ρεν., Ῥ]οᾶς, 

Τΐα]., Όλη. Τη ἐ11θ {ο]]οσίης γοταῖοπ8 ἔο ολρεῖς ἵ5 5αρρ]ἰεᾶ, απᾶ 
ὅτε 1ς, Ἱιογθίους, ΡεορΘΣΙγ τοαἰηθᾷ {π αηοἰβίίου. ἈΒθ]αίο, -' Ὡς 

αολίο ἄρὺ πή «6 Πε], ἄῑεπ' οἴο.; (ᾱ. Ἠγ., “ }εείπις ᾳπθ [οἙεέ] ορ]αὶ 



15 τΗΒ 60ΟΘΡΕΙ, ΑΟΟΟΕΡΙΝά ΤΟ ΤΌΚΗ.--0ΟΒΑΡ. ντι, 

ΚΙΝ6 ύΑΛΠΘ) ΥΕΕΒΘΙΟΝ., 

{ογσαγθ πιοδί. Απά Τθ δαἱἆ ππΐο 
πΐπι, Τῆοι Παδί τίσΠ{1γ ἠιᾶραά, 

44 Απά 9 ὑπγπεά {ο ἐπ πΓο- 
πια, Επά εαἰᾶ απίο Φήπποη, Θορεῦ 
μοι 15 ποπιαν Ἱ 1 οπἰογοᾷ Ιπίο 
είπα Ἰοιςδθ, οι σανθςῦ πο πο 
παίο; {ου πιΥ 19οέ: Ῥαέ εἶο Παί] 
παθ]Ώθά τιν {6οῦ πο ἴθατς, απᾶ 
πῖρθά ἔλεηπο π]ηι ιο Ἱαΐτ οἱ 11ου 
Ἰθαᾶ. 

46 ποια ρατθδί πιθ πο Ἰᾳεε: 
Ῥαΐ ἠής νγοπιαη, 8ἶπσοθ {1ο πιο Τ 
οβπιθ {π, πα ποῦ οθαβθά {ο Ίάβς 
ΠΙΥ 1980. 

46 ἨΜϊπο΄ Ἠεσά πι οἳἱ ἴ]οα 

σατο. 
ἔκρινας. 

αππηκ τεχη. 
ε Ν ) - 

Ο δὲ εἶπεν αὐτῷ, ᾿Ορδῶς 
Καὶ στραφεὶς πρὸς 

Δ α - . ῤ 
την Ύγυναῖκα, τῷ Σίµωνι ἔφη, 

Ῥλέπεις ταύτην τὴν γυναῖκα; 
- / 4 

εἰσῆλθον. σου εἰς τῆν οἰκίαν, 
ὕδωρ ἐπὶ τοὺς πόδας µου οὐκ 
ἔδωκας" αὕτη. δὲ τοῖς δάκρυσιν 
ἔβρεξέ µου τοὺς πόδας, καὶ ταῖς 

θριξὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμαξε. 
45 / ΄ 2 2/. σ 

Φίληµά µοι οὐκ ἔδωκας' αὕτη 
ΔΝ ον ο. ε / 

δὲ, ἀφ ἣς εἰσῆλθον, οὐ διέλιπε 
- / ΔΝ 4 

καταφιλοῦσα µου τους ποδας. 
3 ΔΝ / ᾽ 

{6 ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν µου οὐκ 

ΏΏΥΙΕΕΡ ΥΒΗΡΙΟΝ. 

πιοβῦ,. Απά Ίιο εαἰᾶ {ο Ἠϊπι, 

«Ἔμου: Ἰαδέ {αᾶσοά τἱσιγ. 
Απά "αχγπῖης {ο 116 ΊνοπιθΏ, 4 

Ἡθ βαᾶᾷ {ο ίπιοι, Βεθδί ἔλοι 

{μῖ ποππαπ  "Ι οατηο ἱπίο γ 

ποτβο, ἴποι ραγθβύ πιθ πο ψαίου 

{ον ταγ {9ου Ὀπό 70μ6 πποῦ πι 

4οεί πι σος ἴθαι», απᾶ προᾶ 

χθπι π]ν "εν Ἠαΐν. "Του 4δ 

βανοβῖ πιθ πο Κδ5; Ῥαΐ Ίδια, 

ε[γοπι {ιο πιο 1 οαπιο {Π, Παζ 

ποῦ οεαβθά {ο 15 πιγ {6οῦ, 

«Τηοα. ἀῑᾶςυ ποί αποϊπί ΠΙγ 46 

3 Του Ἰαςῇ Ἰπᾶσοᾶ τ]οἸ]γι”. Ὀρθώς ἔκρινας. Κεηᾶσαῖς, 
Τποπι., Όπατροθ, Ῥεπηυ, ἸΓοκεί, Οαπιρ., Μ. Ἴπαιο ἶ πο σοοᾷ 

Ύθβξδοι ΜΥ {να πααταὶ αιταυφοπιοπὺ οἳ πιοτᾶς ἵη οὗς οἵπ Ἱθη- 

6ιασε εἨοα]ά ποῖ Ὦο αἀορίεᾶ Ίετο. ἹΜοτίου, “οι Ίανε ἠπάσοά 

οοτυθοίἶγ.” ε 

τα ἠαγπίησς:”. στραφεξε. ΊΤλοπα, ἸΓεεῖογ, Ὁπατρθ, Ἰδοτίοι, 

Ῥεπῃ, Ἰ/αἷκοξ, Ὠϊο]ς., Βοατ]είέ, Οαπιρ., Κεπάϊῖοῖς, Αησας, Τ]ο]- 

να], Μ. 

ος 5 4 Τοας:”. εἰσ[λῶόν. ο Ἑ. Ὑ. τοπάευς εἰσζλθόν Ίπ γ. 45. 

Τ]πουἳ., ἨΓακεί, οοατ]είέ, Οαπιρ., Καπᾶ,, Αυςυς, Μ. 

α«οἩρθ πει;”. ἔβρεξέ ἈΝοπίου, ου. (1χ.), ΠΙΔἀδ[, Ῥίοᾶ., 

Βἰου]ας, Ἑ. Π1, 26, τὰξ δόραε τῶν πρότερον εἰλημμένων βρέ- 

ἔαντες, ἐπιθέασιν ἐπὶ πῦρ ἁπιαλόν, “Ἠανίης πο μα αἰκίης οἵ 
Ώνο [οθασί5] [ουπιοι]γ ἔαθι, 1ου Ῥ]ασο ἔμετα οΥ6Υ α ρεπέίθ βτθ.” 

Το τοπᾶετῖησς “ παίογεᾶ,” “ παε]εᾶ,” απᾶ “ Ῥαἱμεά,” νλ]οῖ Ίαγε 

Ἓθθυ ᾳἶνοι ἴο ἴῑιο Ἱνονᾶ ἵπ {μἱ6 Ῥαξξαρς, 4γ6 Ῥοθίῖο αρργοσόπιαίίοπα 

«το {ο γα 5επςθ, Όεε γΥ. 9, ποίθ. 

Σ «Ίργ;”. τοῖς «Απο 45 α Ῥοεοεεῖνθ ΡΙΟΠΟΙΠ, θο οἳ. 

6: 1, ποΐθ. 8ο ζεπᾶ., Αησαθ, Νοτίου, Τµοπι. 

5 “μες Ἱαϊςι” ταξε θριξὶ. Ῥμαπρθ, Ῥευπ, Νουίου, ΟαπιρΏεί]. 

Ῥοῦ (οχ.): “ Πα νο ὃριξὲ, ἐιε λιαίν Ῥεο ν. 9δ, ποίθ. 

5 Τῆο κεφαλῇε οἵ ἴῑο Τεκί. Ἐθοθρῦ. 15 α΄ τοπάπα οβποο]εά Ὦγ 

πΠασρασμ, ζπαρρ, εί, ΤαοπησΏη, 'Τθομεπᾶοτί, Βοἱοῖσ, απά 

Ὀτασ]κοίοά Ὦγ Ἠαπιαση. Βομοίί 5αγς: “ ὙΡρὺ. τῆς κεφαλζε Ροδῖ 

θριξὶν νυἰσο αθδία (οκ ν. 38) ἀθίεσίτιυς οι πίεδο. αΗήσᾳπθ, 

Ρυβευπήῦαθ παπά ραποῖς οἷά. (6 απο.) ναῦς, Ῥεεομ., Ῥοιβ 

Μεπρὴ,, «ἀ9υΠἱοΡ., Απ, αοἰἩ, Ὑαἱρ., Ποἱ.” 

δαρμθ;. αὕτη. ο 6 γοτᾶ ἵ6 τοπάοτοά (Ἠ. ὗ.) γ. 44. 

ΈΠοπιςοἩ, ἸΓ6Ἑ]6γ, Φλαγρο, Νοτίου, ἸεΚκοί, Ῥϊοῖς, Οαπ1ρ., Κεπά,, 

Ἰγηάαίο, Οπαππιετ, (σπενα, Ἐλείπι, Άπσις, Ἰπί]εν απᾶ Ὃο 

Πορ, εἰς)” α. αμά 5, Εν, “ος; Πα], “ εἶ]α. Που. Ν.Τ., 

Μπ Ἴλθη οππρλαίίο, οὗτος πιαΥ Ὦς ταπᾶοτοᾶ Ὦγ ἠε, εἶε, οἱο. 
5 α [ποπῃ ἐμο Ἠπιο:”. ἄφ ᾖς, ἘΚεπᾶ,, Ῥδυα, Βματρο. 
4 “ Ἔλου ἆθεί ποῦ αποϊηύ 1η 1θαά πι οἱ Τίς 18 ἴ1ιο 

παντα]. οχάθε {ος Ἐπο]]ε] χδαᾶθι. “ Μίηο” 19 αἱοταὈίο ου] 

Εεΐοτο α Υοπε], οἳ β]εωῦ ᾖ. Τὴ19 αγταησεπιεηῦ ἵ5 ἐ]λαῦ οἱ ΊλΓεδ]6Υ, 

Ῥομη, Ρ]οἷς., Θοατ]εύί, Οαπιρ., Κεπᾶ,, Ματᾶοσἰ. Ὃο Ἰείίε, “θα 

πα] ρ{εςῦ πιοῖη Ἡααρί π]ομὲ πῖ 06]: δ. Ῥ, “ ἴα πας ρα8 οἶπό 

πια {δίᾳ ἀναίϊθ;" Βραπ., “Ίο πησϊῖρίο πιὶ οἼ,θζα ο0ς ὄ]εο;”. 

Ὀἱοᾶαίϊ, “ Τα που παὶ παὶ απίο ἵ] οαρο ἀ’ οἶἷο,” 

ἃ απ], οἱοι; Ώο Βασγ, “απο [οὸ εετα] ορ]πί αιᾳπεῖ;” εἴοι; 8. Ε;,, 

Καπε [οεςί] οεἷαῖ ἃ απῖ θἱσ. Τ18 πιοτε σοποίεθ τεπᾶετίης Ίοτ- 
τιοπίσθς Εν οἳς ήάΐοση, 

” . «πο {το {οισανθ;” ἐχαρίσατο. Απσαβ, Τλεϊπα. 5ο 

εΠπαυ]]ν {οιρανε/” Τη ν. 42. 16 18 ουνίοις ἐαῦ πο ἰαπθ]αδίοη 

ἵη ἔηθεθ γθυεος εἸου]ά ο υηἰίοτπι, Τ]ο δατ]ίου Ἐπσ]ίεῖι γδυκίους, 

Ὑπιο, Ἑγπᾶσ]α, ΌὈναππιον, θπογα τοπάοε ἴῑο πουᾶ ἵπ ἴπθ Ρ8πιθ 

1ΙΔΏΜΕΥ σγ. 49, 45, “ Ίογσανε ; ' πμ]θ ἴλο Ἡ, Ύ. 15 Ιπορηβϊςμεπύ ἵη 

βαγίης “ [απ]]ψ Γουρανο”" (ν. 49), απά δη “{ουραγο” (ν. 48). 
ημα ΙοΠοίπρ ατθ βρθοίπιθης οἱ {18 πιοᾷς οἱ χεηάριἶπρ ἐχαρέσατο 

(ἵπ 1ιοβο νουθς), πηίοἩ οσσατ ἵη οὔιες Ίππσαασας ἔαη Ἠπσ]εῖ. 

ας. ππᾶ Μοηό, “ ἄοπαν]ί- -ἀοπανίό ;”. Ἑναρπιας, Οαεία]ίο, απᾶ 

Βοιοίέ, “οοπᾶοπαν{ί---οοπᾷοπανίν!”. Ῥθρα, “ριαβοαίας οκ--- 
Εταἰβοαίας 50; Ῥο Τεἶΐς, “ βοἸει]κοίς----οἹιεπϊκοίο;”. . Ἐν. 

“Ἡ φπϊδέα, Ίω ἀείίο---ᾖ] αν ααἶθό :”. Β. Ἐτ., “ Ἡ Ίθας 8 ατᾶος---ἳ] α 

{18 Ία ρ]αβ ριαπάθ ρτᾶσοι”. ο Βαογ, “Ἡ Ίεαν τοπηί---] α--- 
τεπηίβ: Τοεπίαη, “Ῥονάοπό  ριαθαϊζαπεπίς--ρετάσπό τα ἑαῖέα- 

πιεηίο;”. Ῥϊοᾶαί, ““οσ]ῖ τπιίςο --εσἱ Ία---απιθεςο ;”. Ἠα]., “ [οοο 

ΕπΑδήδ-- Ῥα Αῄία---ρτασῖας” Ώαη, οβεσραν---ο[ίοτσαν. ”.Όστίαο, 

«οδα----αθδ-α]. Ἠουρ. Ν. Ἑ., προ]. Α5 αΏ αἱϊετπανθ 

τοπᾶρτῖπα, “ Ἶς (ουσανο. ” Ι 

Νοτίου, Ὠ]οῖς, Μ. Ἐσῖς., “ Παί 
πιθρεἰο;”. ο ἸΠοίία, « ᾷὰδ πιρῖςσίο” Τη γ. 42, πλεῖον 16 αδθᾶ 

βἀγετρία]γ, απά πιοᾶίβες ἐο αἰσπὶβοαίίου Οἱ ἀγαπήσει. Ίτπ ἴἶιθ 

Ῥτοσοπί {ηδίαπορ, 16 1.5 πο ἴοχος οἳ -α βαΏσίμηήνθ πλ ἴἶνο ατἰ]ο]ε 

Ῥοῦ. (Τ.6Σ., πλείων) οἵίθ ἐλλίΑ Ῥαββασο ΊΏης: “Τὸ πλετον, 

Ἱ, 6. 1ο στοδίας ἀεὈί” Το οτίοίθ εἶοπ]ά Ῥο ἰσαυρ- 

ες τος” τὸ πλεῖον. 

τὸ. 

ἐἶνε 1πΟΥ6, 

Ιίοᾷ, 



ν 

ΤΗΒ 405ΡΗΕΙ, ΑΟΟΟΕΡΙΝΑ Το ΠΌΚΕ. -6ΒΑΡ. ΤΠ. 9 

ΚΙΝ ᾷΑΜΕΘ) ΥΕΗΡΙΟΝ. | 
, πω : ας. ͵ φ ν / ” , 

ἀϊάδί ποῦ αποϊπε;: Ῥαΐ Ες ΨοπΙοη ἠλειψας αὕτη δέ μυρῳ ἠλειψέ 
Δ / 

µου τοὺς πόδαρ. 
, σι / ο. « ; 

λέγω.σοι, ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι 
5 ς ΔΝ ιό 3 / 

αὐτῆς αἱ πολλαὶ, ὃτι ἠγάπησε 
΄ 8 Δ 

πολύ: ᾧ δὲ ὀλίγον ἀφίεται, ὁλί- 
ιο λ - 

35 Εϊπε δὲ αὐτῇ, 
, / / « 5 / Αφέωνταί σου αἱ αἁμαρτίαι. 

μαι αποἰπέθᾶ ταγ {6ο Ιλ οἶπί-] 
πηοΏῦ. 

47 Ἰμετείοτθ, 1 57 απίο (αρ, 
Που Εἶτπβ, ΨΠίος ατθ πΙσΠΥ, α1 {ΟΥ- 
ρἴνοι: {ον 5µ9 ]ογθᾷ ππποα: Ῥαΐ 
{ο π]οπ Π{έο. ἵ {οτοίτευ, έλε 
εαπιο ΙουοίἩ Η{{1ο. 

48 Απᾶ 1 βαἷά πηίο Ίος, ΤΙΥ 
βἶη5 α18 {0Γ61ΥθΠ. 

49 Απά {ποτ ἴναί εαῦ αὖ πιραί 

») [ο 

Ύον αγαπᾳ . 

9 Καὶ ἤρξζαντο 

σας ΤΕΣΤ. ΏΡΥΙΘΕΡ ΥΒΗΒΙΟΝ. 

ποσά π](λι οἱ]; Ῥαῦ «5η Γοποϊπί- 
ο πι {86ο πι οἰπίπθηί, 
εΤ]θτοίοτς, 1 αγ {ο ἴιθο, 116 47 
ΠΙΔΠΥ 8ἶη5 816 {ονσῖνοη; 4ος 
εἩθ ]οτοᾶ πωποῖι; {ας ᾖε ἰο 

ψλοπι Ἠ]ο 19 {ογρίτει, Ιοτοίι 
Ἠν]θ, Απᾶ Ἰθ βα]ά {ο Ίος, 48 

ΤΙΥ αἰπβ 896: {ουσίνοη. Απάᾶ 49 
ἴποβο, «πο τοσ]πθᾶ αἲ {ἰαρίθ 

5 οὗ χάριν, 

οἱ συνακείµενοι 

5 4ρμθ;”. αὕτη. Ἰαεπάν]οῖς, Αησας, ΤΗοΙΠΞΟΏ, θείος, ᾧπαχρθ, 

Νοτίου, ὙΓακεί,, Ὠϊσίς., Οαπηρ. Θο8 τ. 4δ, ποῖθ. 

{ «αηοϊπίθά !”. ἤλειφέ. Τπο αοτῖς εἰοπ]ᾶ Ίανο 15 Ῥτορου 

{οτο ους, 45. π'θ]] α5 ἵη ἐθ Ῥτοσεάΐης πιεπιὈετ οἳ {πρ βοηίθπςθ, 

πηοτθ πθ Ἰαγθ ἤλειψας. 8ο Ὑαἷοί., Μ., Ώο Ὑγοιῖς. 

ξ «ΤἩρΓΘΙΟΤΘ1” οὗ χάριν. Νοτίοι, Βεατ]θή. ὙΓουείοι (οἱ, 

απί, «« Τλαγοίότς } τ “Ἐος ας; 1ος λαῖ, οἳ Οΐς 16ηβοπ, το[οιτίης 

1ο δοπιείπίης Ῥγοτ]ουβΙΥ φἰαίθά,”. “ Τπεγείοτο”. οἴἴθα οσσαις 1π 

ὧο Β. ν. “Ὑποτοῖοτο ” ἶς οὐφοἰασοεπέ. 

ἃ «λατ πιαῦ δἶης;” αἳ ἁμαρτέαι αὐτῆς αἱ πολλαὶ. ἸΝοτίοη, Μ., 

ζεμᾶ,, Τηδἰπα]. Βοατ]εῦέ απά ϊοῖς, “ου παπιετοας εἶπς;” Ώο 

ἸΜοίίθ, “11τ6 νίε]οι θἀπάεπ ;” Β. Ἐν. “6ος ποπίρτευς Ῥέομός 

Τία],, “1 θαοἳ πιο]ά ρεοσαθί.”. Μιατᾶσοἷς. Το επερ]αςί Ῥε]οπας 

{0 «πια, απᾶ 5 ἶ6 οἶθατ] οχΙϊοίίεά Ὦγ ἐπῖ απταπσεπιοηῦ, 

ηγιαϊ[, Ἡσρᾶα]ο, Όπαππιςς, ἄἴοπεναν Ἠατο ««ππαησ βἶης Τήσγ, 
Ἰοψθγθυ, παϊδίακε Ὦσ πβῖπς /: {ο πε, ας {οοπίπς {πο Ὑπἱραία, 

πο] Ίας οἱ, η ἀαᾖῑνο, ας {οτυσ] {6 (γθεῖς πας αὐτῇ, ἱπδίθαᾶ 

οἳ αὐτῆς Όη ἴῑπο οομδυοίῖοα πλίοῖϊι οσοι ἵα ή Ῥαδεασε, 

ἄτερη (ἄταπι. ο 1. Τεςύ. Ὠ]α]εοί, Ρ. 165) τοπιατίτς: “ΟΕ {16 ἔπο 
πιοἆεα οἱ οο]οσσ[ίοπ {ος ἔπο πογᾶς ἵω οοπιρήπαδίου πΙ(Ἡ ἐῑῑς ποπ, 

παηθὶγ μαι οἱ Ῥ]αοίπρ ἔἨθπι Ὀθίποθη {ιο αγο]ο απᾶ ο που, 

απᾶ ἡλιαί οἳ ροσβχίης {θπα γην νο αγίλο]ο τορθαθοᾶ, ἴ]ιο Ἰαμίοτ 

Β66ΠΙ5΄ Το ο Ρτοίετγοά πηαι {πο επηΌτασ α πηοτθ ρτοπιίπεηέ Ῥατί 

οΕ ἐμα οοπιρίες Ἰάεα ἐἴχαν {πο που ἠέεα]ξ, ος ΨἨθη, αὖ θαδί, βοπΏΕ 

Ῥτοπηίποηςσθ {5 ἱηζεηᾶεᾶ {ο Ῥο σἴνεη {ο {δη Τη πα {πβίαποςς, 

Ἀοπενετ, 6 ργοπιέπεποξ οαἩ ποῦ Ὦς Ἰπᾶϊολίθά ὮΥ 17 αἲγαηβε- 

πιοπὶ Οἱ πνοχᾶς {πα ος Ίππσιασο ποτέ α νἱοἰαξίοη οἳ 1ἱ9 Ἰάΐοπι, 
ἴος ποίαηςς, φοἶα 10 : 11, ἐγώ εἰμι ὃ ποιμὴν ὃ καλό. Ὑγθ 08Ώ 

πού πμ Ῥτορτίείς εαὔ, “1 απι ἴπθ αἸορ]στά, π]ιο {5 ποοᾶ ;”. Όαί, 

41 απι ης ϱᾳοοᾶ εμορῃετᾶ.” 11ο Ιαᾶσπιοηῦ οἳ {16 τθαᾶστ πιαςί,' 

Έλβα, Ἰπαϊδαίο {1θ επερ]ασς, “Ι απι ιθ ᾳοοᾷ εἹερ]ιοιᾶ.” ο 
2 Τΐπα, 4 : Ἱ, τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι. 

σ.. 
! « [ος 6πθ Ἰουθᾶ πιαομ ;”. ὅτι ἠγάπησε πολύ. Ἰ Ἀατο τοζα]ηθᾶ 

ἴ1θ τεπᾶστίησ οἳ ιο Ἐ. ., π]Ἠῖσῖ Ίνα Όθοι [οἱἱοτνο Ὁγ πιοεὲ οἳ 
8 1αἱςς ἐπηπε]αίοις {π ος Ἰαηραααθ. ΤΗΐ8 τοηᾶρτίης {5 πἀορίοᾶ 

3ἱφο Όν Ὃρ Ἰγειία, Ἐεῖρ., 5. Ἑτ. ΊΜοπ ο Εεπ5Θ Οἱ ἴλο οχρτες- 
θἷοα “{0ῦ α]ιο Ἰουθά τωασῖ ”. {6 εποῖι, ἐἶλαῦ {ὲ πια]κος ἐἶιο Γοτρίτεπρςς 

οἳ Ἶ9ς πιαηγ οἶπς ιο ἀερεγὲ οἳ Ἰονῖης ππαοᾶ; ἵη οἴἶιου πγογᾶς, 16 6 

ἃς ἵξ {Ἡρ βοηίοποο ποιθ ἐπί, «εἶθ ]ογθᾶ πιιοὶ Ῥοσσαςο Ἠθυ πΙΩΠΥ 

δίη νεο [οιρίνοη” Απά ἐπί ἵΒ α 89Ἠ50, π]Ώ]οὰ πιαίκθς {1ο 
Βανίοαχ χοαβοπίης ἱηοοπβρηποπίία], απά Όλο Π]αθίταίίοι ἄταπη 
ἴνοπα {Ἡθ Ίππο ἀθρίοις πφεῖοο. Ἀεείᾶσα ἀής, 15 οοπἰταἄῑοίβ ο 

ἀθο]αταβίου πιαᾶο Ὁγ Ομτὶς 1η {1ο ΠΓΗοίῃ Υοτρα, “ ΤἩγ [αἴαι παῦι 

βαπεά ιο." Τ]ο αιεξίοῦ ἔπδι ατίες: με θ πδααὶ τοπᾶςγ- 
ἴπα οἳ α πνοτᾷ ϱἶνεΒ ο 5οΏΞθ αγία] 15 αηέπσοπἰςέῖο {ο 19 {λουσλύ 

Ῥτεβοπίθᾶ ἵη {Ἠ6 οοπθεχύ απᾶ βοορθ οἱ 116 Ῥάξεασο, ατθ Ίνε πού 

τθριἰτεᾶ 1ο βρε. Οπο Ἰλίοι πι ὃε ἵη Ἠατπιουγ ολ ναί 

Ώοισ]οῦ ΤΗ9 απ νγογ πιιδί ος ἵπ ἴἶο αἰθγηια «νο, Ῥαἳ ρ]ή]ο]οσῖςίς 

τερατᾶ 1δ 5 α {ιοῦ ναί απ{ου1ϐγ ἵ5 παπης {ου τεσατάίης ὅτι α8 

Πίαμένε ταἴ]ιου ἔαι οαδαὶ ἵπ ἀής Ῥαδδασς. Ὑοῦ ἔἶιοτε ἶ απ εἢρί]- 

οαἱ 9ο οἳ ὅτε (Ἠοοπεγοσῃ, ὅτε, 11 :1, Ρ. 1568) πει ιο δα] 

[οτι {8 διὰ τοῦτο ὅτε, “οἳ επ αοσουπῖ Ενα,” τε[οτείης 1ο πας 

Ῥτθοθᾶας. 1ΐ τς Ῥτοσθεᾶ αποί]ει δίερ, παπά 5αρΡο5θ ἔῑιο [α]] {ουτα 

ἰο ε διὰ τοῦτο ἐστι ὅτι, “οι 0πῖ ποσουηΐ 1ὲ {5 {ιπέ εἷιο ]ουοᾶ 

πιποἩ.. ο που Ίανο α βοηίθησθ ἵπ Ῥ6γ[θοξ Ἠασπποπγ ἵψΙλ πο 

Βανίουτς ατσιπηθηῖ, γγΙ(Ἡ 11ο Π]αξίταθίον ἄτανη ἤγοπι {16 οαςθ οἳ 
Έιρ ἀερίοτβ, απᾶ ση] ν. 50. Ἠγ βοπιθ 5αοἩ απα]γεῖς οἳ {ή ραξ- 

β.σθ, 1 Ῥτοβαπαθ ο απἴ]λοις οἳ {πο αἀπιίταδ]ο Βραπῖςη Ὑογεῖοι 

πλίοῖ 1 Άανο ποῖθά ας “ Τρετίαπ,” πτοπσ]ή, οαῦ {πα τεδυ]ξ, νη]ήοῖ 

1167 Ίωνθ οχρτεςεεᾶ η 15 οπι, “ Ώΐροίθ ᾳπθ Ρος πποῖνο ἆθ 

ᾳπθ [Πε] εξίαπ ρειάοπαᾶος 515 Ῥεοαᾶος, ΠΊπο]ιΟ5, Ίνα απαπἆο τω- 

ομο,”. , ἀιβτείοτο, εαὈπηῖὃ ας απ αἱίοτπα[ήνο τοπάρτῖης, “ οἩ {λα 

ποσοππύ 8 ἐς ἐμαῖ οἷιο Ἰοτοᾶ πηποἩ.”. Κπίπωὶ µας {1ο {οΠοπήης 
ποῖθ ΟΠ μίᾳ Ῥαβριρα: “Ἠσπᾶ ραποί πίθγρτοίες ορίααζί θππῦ, 18 
τουδῖς οείοηᾶϊ, {αππίπαπι Ί]απι ΡθίβΏς 4ο ταυοτεπδίῶ επ 6ἶσα 
Οµτίείαπι ἄθο]αναίῖοπς, ἀθ]οίοταπι γεπίατα ρτοπιθγίαπα 655ε, 4ἄθο- 

αᾳπθ ϱα Ἰηέθιργο[οδὰ απ: γης σωπί εἰ πιι]ία φρεσναία, (ιά ϱοπι- 

πηϊςαϊέ, φμοπίαπι πιω]ία ρίείαἰ ασ τευσγεπἒία δἱσπα πη]λὲ επ]ἰδιὲ, 

Ἠυίο γετο ἰπέατρτείαξϊοπί Ῥείπιο τορασπαῦ Ῥαταβο]α Ίρεα ραπῖο 

απίθ Ῥγοροβίία, ἵπ ἑα οπίπι ἀθβίθοτίβ ειδα οτθᾶιίοτοπι Ρϊείας εὖ 

Ῥοπενο]οπίία πιρπιοταύατ, Ροξίαασπι ποίαέαπι οςδ ογθβ]ίοταπι αἱ 

ἀδοίέαπι τοπαϊςίεςο. Ὠθίπᾶε εἱ τετυα Οικία 6ο 66πθα αοοϊρἰεπᾶα 

οεοµί, ᾳπθπι ἴς Ἰπέθτργίας {11 εαρ)ἰοίππέ, 6οσαἱ ἀερετεύ: “ὃς δὲ 

ὀλίγον ἄγαπᾷ, ὀλίγον αὐτῷ ἀφίεται, 5εᾶ γειρα ἐθχίπβ τιρπιοταπῦ 
Ῥτίπαο Ῥθυσαβοσαπι γοπηϊραίοπεπ, ἀείπᾶς απιονῖς ασ Ρϊείαδῖς ἀθοίατα- 

ὠοπθπιι” 

} «Ῥαῦ ᾗε ἔο πΊοπι 118 ἵς {ογσίνοπ Ἰοαίλ ΠΜ] ;”. ᾧ δὲ ὁλέ- 
γων ἀφίεται, ὀλέγον ἀγαπᾷ. Ὦγ ακρυεβεῖπα ἴπθ ποπήπαξῖτο οἳ 
ἀγαπᾶ, “ Ἡο ἵω 198 Ῥχορετ Ῥίασθ, 6 απο ᾖορά ἔγοπι απ πππθοθε- 

Β8ΣΥ απᾶ οπΏρπαίθᾶ βαρρ]επαθηῦ, “ἴᾖια δαπιθ.  Ἔπο οχρτεβείοι {8 

Ένας Ἡασπιοπ]πεᾶ πλ Ῥγεξοπό Ἰκαρο. 8ο Τ1οπη., ἸοβΙοΥ, Ῥεηα 

Νοτίοα, Θοαπ]θίέ, Ὠἱοῖς,, Οαπηρ. 

κα γ]ο χθο]]ησᾶ οὐ {αῦ]ο πι ή,” οἱ συνακείµενοι. Ἠοῦ. 

(Ίοεσ., ὃν υετόο), {ο τεσ]έπε ποῖἒ]ι αΏγ οἩθ αἱ ἰαδΐε;”. Βνοίδοᾶ., “ υπα 

αοσυπιδο.. 1ξ πο εχοερὲ πο {οχορ Οἱ {1ο Ῥτεροβίᾶου συ», Εῖς 



δύ πΗΠ ἄ05ΡΗΙ, ΑοσοββΙνα πο Ικβ.- ΟΠΑΡ. ΥΠΙ. 

ΚΙΝΟ ΑΜΡΘ’ ΥΕΠΕΙΟΝ. 

ψ] Ἠΐπι, Ὀθοσῃ {ο δαγ πίτα 
Ώιοπιδο]νθς, Ἅ]ιο ἵς (816 να {ου- 
αἰγεί]ι οἶπβ 9180 2 

60 Απά 1 εαἰά {ο ιο ΊΤΟΠΙΗΠ, 
ΤΙψ ΔΙ Πα βαγοᾶ {οῬ; ϱο ἵπ 

..Ῥθ8ο0θ, 

ΟΒΑΡ. ΤΠ. 

ΑΝ) 1δ 6α1ηΘ΄{ο ραβς αἰτοτγγατᾶ, 
Όμαί Ἰο ποπί (λτοισμοαί 6υοιγ 
οἱ απᾶ νί]ασα, ρυθασλΊπς οπᾷ 

βποπίπς ἴ19 ο]αᾶ ἠάϊῑπσς οἳ 11ο 
ΚΙποάοιη οί ἄοᾶ: απᾶ {16 πε]να 
τυργε πι Ἠπι : 

2 Απά οθτίαίη Ποπ, Ὑ]ῖο]ι 

Ἠαᾶ Ὄθου Ἰθα]οᾶ οἱ ον] ερἰτίες 
απᾶ {πβηπαϊμθς, Μανγ σα]]οᾷ Μασ- 
ἄαἶεμέ, οιί οἳ π]ιοπι τοι βοτου 

ἀθν]]ς, 

ὃ Απά «οαππα {πο νἩρ οἳ 

οπασα, Ἠοτοᾶὃ βἰοπατᾶ, απᾶ Φι- 

6αππα, απά πιαηγ οἴμοσδ, πή οι 

αιπὶσ(ότδά απίο Πΐπι ο παῖν ϱας- 
δίαπςο. 

αΒΕΕΚ ΤΗΣ7. 
, μ ο 

λέγειν ἐν ἑαυτοῖ, Τίς οὗτός 
ε Δ Ν « / 9 / . 

ἐστιν ὃς καὶ ἁμαρτίας ἀφίησιν; 
5 Ν Ν Ν ο 5 

δ0 Ἠΐπε δὲ πρὸς τὴν γυναῖκα, «Ἡ 
/ ”” πίστις σου σέσωκέ σε’ πορεύου 

. ή « 

εἰς εἰρήνην. 

6ΒΑ2. τσιπ. 
ο. 3 - 2. 

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς, 
Ν .... / Ν / 

καὶ αὐτὸς διώδευε κατὰ πόλιν 
ή / 

καὶ κώμην, κηρύσσων καὶ εὐαγ- 
/ Ν / - 

γελιζόµενος τὴν βασιλείαν τοῦ 
ω . / ΔΝ ο 

Θεοῦ: καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ, 
- δ3 

ὖ καὶ γυναῖκές τινες αἳ ἦσαν τεθε- 
/ . 

ραπευµέναι ἀπὸ πνευμάτων πο- 
.ν Χ 3 Α. [ιά « 

νηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, ὠδαρία ἡ 
καλουµένη ΛΜ{αγδαληνὴ, ἀφ' ἦς 

δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει, ἆ καὶ 
᾽]ωάννα γυνὴ “Χουζᾶ ἐπιτρόπου 
“Ερώδου, καὶ Σουσάννα, καὶ ἔτε- 
ραι πολλαὶ, αἴἵτινες δι]κόνουν 

. ΔΝ -ν . / 

αὐτῷ ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων αὖ- 
ταῖς. 

ΤΕΝΙΕΕΟ ΥΒΕΡΙΟΝ. 

ψ Λάπι, Ὀεσαπ {ο 5887 πλ λῖπ 

ἔνοπιβο]νος, Ίο ἵς ἰπίς α]αί 

6υοη {ουρ]νείμ εἶπαῦ Απᾶ 1 δ0 

παᾷ {ο {1ο Ἡοιπαη, ΤΗΥ {αἱ{]ι 

λαΐ]ι εατθᾶ {περ ; ο ἵπ ρθ806. 

ΟΒΑΡ. ΤΠ. 

ΑΝΡ 15 -08ΠΙ6 {ο ρα88. αἴίοτ- 1 

πατᾶς Ειαῦ σῖιο ἐνανο]οᾶ {νγοια]ι 

εοἰᾖθς απά γ]]]ασες ἀρτοὐ]αἰπῖπς 

απᾶ “ργοασΠίης ἴμθ ϱοοᾷ ΠΘΙ5 

οἳ ἴιο Ἰπσᾶοιι οἱ ἄοᾶ; απᾶ 

ὕιο Όπε]το ωεγο πι Ἠΐπι, απᾶά 2 

οθτύδίη ἈΟΠΙΘΏ, Ἡο Ἰαᾶ Ὄθει 

Ἠεα]θᾶ οἱ ετΙ] ερ απᾶ ἵη- 

Ἠτπιίθα, Ματγ ορῃθά Μασάα- 

Ίσπο, «ἴνοπι πλοπι ἐλοᾶ ροπθ 

οπέ 5ότοη ἄρπισπβ, απᾶ ζοδηππα," 5 

ελα σγήο οἳ Όσα, Ἡοτοῦ)ς εί6π- 

ατᾶ, απᾶ Βάβδαρπα, απᾶ πιβηΥ 

οἴπετα, πο πηπ]είθγοᾶ {9 Ππι 
1οπι ιοί κροδδεεείοηΏς. Απᾶ 

γαιὈ ηας {ο 6ηπιθ εἰση]βορίίοα πίθι ἀνάμλεω, ἵα Υ. 8θ6.. Ὦ6θ 

Ηθη, ἵπ δί5 ρα8ξαρο, {5 α 5ἀρρ]θιηεηϊ, απά 

αἰου]ά Ὄο Μἐα]οἰσεά. Ίδου., “1ος πθ εείαραη τοοοδίαᾶος οοα [έ] ὰ 
Ί πιρθα].. 1 τοπᾶσν {ιο ποτ πηἰέογπα]γ ἵπ οἶ. 14 : 10, 1. 

Ώματρθ, Ὄσπυ, Νοτίος, Ἠαἰκοβε]ᾶ, 

ποίθ οἩ ἐλλαί νεο, 

1 «ας ϱτοη;”. ὃς καὶ. 

Βοαε]οίέ, Ὀϊοῖ.,, Οαπιρ,, Κοπᾶ. (" π]ιο 6νεη {οσρίνος”) 

(Ἰρσ., κατὰ). 

Β, Ἐ., 
4 118, ποίρ. 

Α5 απ αἹεγπαΏτο τοπᾶχίηρ οἳ διώδευε κατὰ πό- 
ᾖὲν καὶ κώµην, “ Ίιθ ἰτανο]οὰ ἠἰγοπσλουέ, οἶδες απά νί]ασες.” 

4 « ρτοσ]αἰπήτρ κηρύσσων. 

Ἐεπᾶ., Απραἃς, Μ. 5), ο... 

«Ῥτοο]απιαπᾶο.” Ἠεῦ. . Έ., κ ηρι βοο οἩ. 4: 18, ποίς. 

9 «ῬρχθηζΠίης {πο ᾳοοᾷ ποπ” 

Τποη., Νοσίος, Ὠ]ο]ς, Οαπηρ., 

(Ματᾶ., “ ρτος[αἰπιεᾶ.”) δει. 

εὐαγγελιξόμενος. 66 οἩ. 

ααὶ πιδπια; "' 15685. α1θ οπη ; Το]. 6 ος αποᾳθ ;”. Ώο ΤΓαί{α, 

μρι αμο]Ἀ.. Τη ελής Ἱηβίαπος, μαὶ 19 ὑπὶρμαϊυε, α5 ἴπ ἉΓαίζ. 10 : 90, 

ὑμῶν δὲ καὶ αξ τρίχε.. Ὦ66 Ἠοῦ. (15., καὶ). 

α «αβονγητάς, ἐν τῷ κπαθεξῆς. Ἶπ ιο Ἠ. Ὁ. Ὀοι ἔοση]ς 

οἱ πίᾳ τονᾶ οοσα5,  αμθγννατά,” απᾶ “' αἰζοτπανᾶς Τ] Ἰαἑέον ἶ5 

οπιρ]οψεᾶ πι ζουπιῖψ ἴπ Εΐς Ῥοτίείου, ἃς 1δ 15 ης π]]σἷ {5 που 

Εεηεια]Ιγ αθθᾷ, Θεό (Β. ν.) Ἐχόά. 11 τ1. Ι Βασ. 9 1195. σου 
1819. τον. 20:17. αι. 9:28. 8ο βματρθ, Κουίοη, Ἰαἷκος, 
Ῥ]οἷς,, Οαπιρ., Μ. 

5 «ο {γαγο]θᾷ (λπτοισ] ;” διώδευε. ἨΠοῦ. (1ς.), Ἰᾶ4εΊ!, 
ΠΟΠ, Νοσίοη, Θοατ]οίέ, Ὠἱσῖς., 6. απᾶ Α.. Οαπιρ., Μ. 

ϱ α οἶμῆθς οηᾷ νί]αροςθι’ κατὰ σιόλιν μαὶ κώμη». ἆαπᾶτίο]ς, 

Τάοπι, ΟαπιρΏεῖϊ, Νοτίου, “ ἐῑιο οἶδῖθρ απά νϊ]]ασας ;”. Βπατρο, 

«οί απ νή]ασο:”. Ἐγαδα]α, “ οὐίθς παπά ἐουνηβ.”. Τμε τεηᾶστίπς 

οἳ ο Ὦ. Ῥ. (ἔαἷκοη ἔνοπι ἐς 6επογα) 18 έοο ΙπάθβηΙίο, “Έγευγ 

οἱ απᾶ ν]προ” ππου]ᾶ τδφαῖτο α καρρ]οπιθπό 1κο ὑμαί αἄορθεά 
ϱψ Ὠίο., “ ουν) οἵγ οπά γῖ]ασε ϱ) 6αὐ]ε”. Α. πποτο Ηἱθταὶ 
τθηᾶθτίης, θαοῖι ας παγροῦ, « ἐτουσ]ι ο αηᾶ νη]ασς, ἄοος ποὺ 
ἠανπιοβίσο πι οας δις ζοφμεπάί, Κατὰ Ἱ5 ἀῑαήρυ νο. Ἡοῦ. 

τα βῃοπι πλοπα!”. ἀφ ᾗρ Μ. Τα {1 ἩἙ, Ὑ. ἀπὸ ἴ9 ἄϊςτε- 
βατᾶθᾶ, απᾶ ἕκ, ἵ οοπροε]ὔ]οη πΙ ἔρχομαι (ἐξεληλύθει), ἵ8 
πιαᾷθ {ο Ίαίκο 1ΐς Ρ]άσθ, π]η]θ {ιαί νοιὈ 16 τοηᾶστοᾶ αξ {ουσ 1ΐ 

μαά {ο αἰπιρ]θ ἴοππη ἐληλύθει, Τμΐ ποοττθοῦ τεπάρσῖπς 88 

οορῖθᾶ ποπ Τγηάαίθ, Κνπας, “6. ᾳπδ δερίειη επί πια]ί οχίθ- 

χαηῦ:”. Βομοίζ, “ο ασα;” Ὑαἱρ., Μοπί, Έτας. “ ἆς ασ.” Ῥεΐς., 

ναι  ποῖΚκο; }’ ο Ἰγείίθ, «Υοα πείσμον :”' 8. Ἐτ., “ ἆθ Ιαριο]ίθ ” 

1ρεν., “ ἆθ ]α οπαὶ ;”. 1141, “ ἆθΙα ᾳπα]θ.” 

5 «μαᾶ σοπθ ουὐ”. ἐξε]ηλύθει. Μ., Τποπι,, δε]. αρ. 
Μουί., Ένας., Βεσα, Οαβία[ο,. “οκἰεταπί.. ΤΠής τετρ ἶ6 Ῥτοροι]σ 

τθυᾶρτθᾶ 1π ἴμο ρ]αρενίεοί Ὦγ οσίου, Απβις, Όαπιρν απᾶ ἨΓαἰκοί. 
Θοϱ ]η5ῇ ποῖθ. 

8 Α οοπιπα ἶς Ρ]ασοᾶ αῖος “ 6οαρπα,” 38 ὑωδῦ παπιο ἵς {ο]οποᾶ 

ὮΨ ο ἀαβπίης «πας. 8ο Ἰψαζοί, Μ., Νοσίο, Τ1Ἡοπωβου, Ὦ/εδίε7, 
Οαπιρῥοϊ!, Κεπά. | 

Γ «ῇλρ Τ]ο αβο]θ 15 ἄεπιαπᾶθᾶ Ἠετο Ὁγ ους Ἰάίοπι; Ῥαξ 58 

γυνὴ {5 απατίλγοι», ἴιο αχ ἱο]ε 19 ἐἰαἰἑοισεᾶ, 89 ευρΡΙειπουέ, 

} «ποπις”. ἀπὸ (οωτη ϱεπέι). Ἐεπᾶ., Έευη, Ῥίοἷ,, Νοτίοι. 
Κα ῄοπη---ροβδθββίοΏΒ ;’' ἀπὸ τῶν ἑπαρχόντων. Ἐεπᾶ., ΤΠΟΠΗ., 
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ΕΙΝ ΠΑΜΕΦ) ΥΕΒΡΙΟΝ. 

4.Απᾶ πλθη πωπσῖ Ῥθορ]θ πποτθ 
σαίλοτθά ἀοσείμου, απά πγ6γθ 001ΊΠθ6 

1ο Βίπι ομῇ οἱ 6π6υσ οἳσ, τς βρα[θ 

Ρ7 ϱ ΡαταβΙθ: 
6 Α 8οπον πποηῦ οι {ο 5ο’ ΐ8 

βοοᾷ : απᾶ α5 16 βοποᾶ, 6οπιθ {8Η 

Ὁγ {πο παγ-ρ]ᾷο; αμά 1 παν 

ἐοᾶᾶρθη «ἆοδα, απᾶ {ο {οπ]ς .οἳ 

ἄιο αἲγ ἀθνουτοᾶ 1δ. 
ϐ Απά εοπιο {611 προη α τοοίς; 

απά α5 8οοη 88 1έ πας 6ρτυης πρ, 
1ὁ πΠθιοτεᾶ αππαγ, Ώθσαηςθ Ἡ; ἸαοΚ-. 

οἆ πιοϊδίατο, 
Τ. Απᾶ 8οπιθ {6]] απποΏρ ἔμοσης: ς 

απᾶ 49 {Ποτης βρταης αρ πια 1, 
απᾶ οπο]κεά 16. 

8 Απᾶ οἵμιθι {6Η οπ,ροοᾷ ρτοιπᾶ, 
οπᾶ 6ρταησ πρ, απᾶ Ὄατο Εγιϊῦ απ 

3 . / ᾿ 

έχειν ἰκμαδᾶ. 

ιή 

αύτο. 

αβΕΕΚ τηχ. 

4 Συνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ, 

καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἐπιπορευομέ- 
νων πρὸς αὐτὸν, εἶπε διὰ παρα- 

ῥολῆς, ὃ ᾿Εξῆλθεν ὁ σπείρων 
τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ" 

καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν, ὃ μὲν 

ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδὸν, καὶ κατε- 
πατήθη, Καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ 
οὐρανοῷῦ κατέφαγεν αὐτό. ὃ καὶ 
Φα 9 μα. Ν / 

ετερον ἐέπεσεν ἐπὶ την πέτραν, 
καὶ φυὲν ἐξηράνθη, διὰ τὸ μὴ 

καὶ ἕτερον ἔπε- 

σεν ἐν µέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ 

συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν 

Ν - 4 3 Δ 8 Ν 
την γην την ἀγαθην, καὶ Φυεν 

8 ν ο 3) ὧ λ 

και ετερον έπεσε» ετί. 

ΏΗΝΙΡΕΡ ΥΕΠΒΡΙΟΝ. 

πΊρη ο στοαί οτοπᾶ πας 85- 

εεπιρ]ίπρ απᾶ "ἀ1οβο "{Γοπι 21 

οἱίθς πγοτο οοπιῖηρ {ο Ἠίπι, 1 

βροζκο ΡΥ α ραταὈ]θ: «ΤΗοΡβοπος 

ποπῦ οπ{ {ο 5οπἩ Πί5 ϱθθᾶ; απά 

88 Ἡθ 5ουθᾶ, βοπιθ {611 ὃν Όιθ 

παγ-εἰάς; απᾶ 16 πας ἐτοᾶάθη, 

ἄοπη, απᾶ ιο τάς οἳ πο αἷτ 

ἀθγοπτοᾶ 16. Απά δοπιθ {6]] οἩ 

19 του]; απᾶ «ῃθη 1 6ρίαης 

αρ, 16 πλογοᾶ ΑΠΑΥ, 'Όθοβ159 
19 ]αά πο πποϊβίητο,. Απά βοπ1θ 
{6Ί] απιοηο «31 ἔονης; απᾶ {ο 

Ίμουης ερηπρῖης Ἡρ πΙἩ ἃ 
ομο]κοᾶ 15. Απά '6οπηῬθ.{6ἡ 5Ιπίο 

"Όλο σοοᾶ ϱτοππᾶ, απᾶ “Βρείης- 

6 

Ρίο, Μ, Ῥουῖπον.(Τς.) : "Ῥατοὶρις, 35 οπΏσίαπίίνα, ἐλέπρς οἱρία] οοπεἰτιοβοπ 15 πἀορίεα, ἔλεπ “ Πανίηρ 6ρταης πρ” (κο 1ο 

ϱγεδεπί, ἐωσηρς ἡπ ἠαπὰ, 5ο ΛΏΥ «98, ρορεεβσίοηνν’ 

1 “ας αδεππρῃηςς” συνιόντοε. ἩΜ. ἨἘτοίδοι, (ἐπ υεγῦο), 
α ϱΟΏΑΧΕΡΟΥ, οοπυεπέο 1λᾶβαΊ!, ο. Ἱο Εο,-οἱ ερπἹε ἰοβείιεΥ, Ἠεποῦ 

ἰο αδεεπιδίε.” Ορ. τθηᾶρις ής ποτᾶ ὃν “ αεεαπδ]ο”. 8. Ἠν., 
«ϱΏοφοπήρ]α!τ.” 

ο {1ρςο---θτα οοπαίποτ”' τῶν---ἐπωπορευομέ Μ. «Τμ 

ρανβοἰρία]  οοηβγιοίίοη {5 αἀορίοᾷ Ὁγ Ἴλοπη., Ὁμπρ., Νακεβε]ά, 
Ρὶσἷς, 

5 “ποπ πο οἶδίος ;- κατὰ πόλω. Καπ. Μ., Θ ατμο ( οἳ 
ἴιο οἶῖαος ”), Οαπιρ. (« ου οἳ ο οδίος”}. Ὑπαϊρ., “ ἄθ οἴνίίαιι- 

δας ϱὴ «Ορ8ίο],, ““εχ ορρίάΙδ;”. Ὢο Γαίε, “ας ἆοπ ΒἰΔάΐαπ.” 

866 γ. Ἱ, ποῖο ο. 

5 «Τῃρ 6οπες;”. ὁ σπείρων. βοπιδοῦ, βΠατρθ, Οαπιρβοϊ!, 

Ὠίο]ίπεοα, οσίου, Ιαπατίοίς, Μ., ΤΠιθ]γαΙΙ. Ὃοα Ὑγείίς, “« ον 
Βάπιαπας”. Ὁ, Ἐν, 1ς βεπιθας;”. Το5., “ ο] βοπηργαᾶον  Τ.1,, 

«Ἠ εοππαίοτο” Ἠου. Ν. Τ., "Ἔρτα, “ αἱ αι εαέου :” 
Οᾳεία]ΐο, “βδίος απ]άσπι” 

» ««Ἠμθχοςῖς:” τὴν πέτρα». ἠζεπᾶ., Ἡ εεῖεγ, Θπατρο, Βομτ]είή, 

ΤΓακοβε[ά, Άμαυα, Ῥπεἰπα]], Μ. Ταλον, απ. ἄεπ Εεἶς:; " 2ο 

γαι, κ απξ ἄρῃ Ἐο]εον ;”. Β, Ἐτοπολ." 16 τοσἩος: 5 Γπθείῶα, « 1 

10ρ8 1: Τιοδαί, α]α Ρ]είτα 1 Π., “ βα][ο ποορΏο. Ας Όμουο | 18 

8 πιη]τοᾶ ἀἰεήμοίίου .Ώδύπθεα 1ο Ρῖαοες πγθγο {9 Ρο. {6], 

«ρολ, « οτης»' απᾶ “ βορᾶ ϱτουπ,'---Ἠθ αε{ῖο]ο 15. ρτοβαοᾶ {ο 

6αο] οὗ 1ο τοοῖς πγονᾶς {ο τοπᾶος ἡλῖς ἀἰπήποίίοι Ρτοπήπεηῦ. 
Ἔθηος ἐἶο αγᾖο]ος εἰνοπ]ά Το τοἰαἰπεᾶ, {π 6αοἳ σας, 

αι πΆρη ἵξ κρταῃς. πρ 1” ιφυὲν. Βλαυρο, Τίς 2πά αργ.,ρασέ, 

Ειουρῖι οἡ. ια, ρᾳβαῖτα ἔουπι (α5 1ξ τοι φῦμι), 18. αατυς ὑπέγαπαδέρε 

ἵα Τρ έουοο, (ο. δηγίηρἁρ,ίο.βτου. Ἐοῦ. (1ος), 1ΑάΔε]]. ἀφ6ι., 

«Ἠαρίοπᾶο παοϊᾶο”. Της Ῥήγαςο “.39.600Η,15 16. Ὑα5.Αρτιης αρ” 
8 ἱπαροπυρίο, ας {6 Ιπέχοάποςς ᾖιο 1ᾶρα. Ενας τλε ή λενίπς «οσσπιτοᾶ 

αἲ ἐλο 9ΕΥΗ. εύπο, : λος ιθ Αρπηρίηρ πρ. ἐροῖς ́Ῥ]ασο. Τε, «19 ραγ{- 

1965.) ποτ]ᾶ Ὦ6 αρρτορσία!α. 

τ«ρθοαυςο {6 Ἰαᾶ πο πιοἰδίαχρι” διὰ τὸ μὴ ἔχειν «ἐκμάδα. 

Έσθηῃ, Μ., Βορη]αῦί, Αποις (- Παά πού”). 16, “Ρος σαῃξα ἄθ 

πο ἔρπου Ἠπαιθᾶαᾶ., ρα. ροσ(πθ πο {σπα Ἴππιος;”. Ῥὶοᾶαίί 

απᾶ Τία], “ ρετοϊοσσμὲ ποπ αὖετα ππους;” ο Ἰμαιίο, «πεῖ] 6ᾳ 

Κεῖπο Ἠεπον αρ κας 1ο ἱο” 

α “1λο {ποτῃς !”. τῶν ἀκανδών. Ἐσαμάτίος, Ῥεηπ, Γακοβε]ᾶ, 

Εταγ (αοἴθ ον Απριβ), Μ., ΤμεϊπαΠ, «Βε]αίο, «ο ἄοοσπεῃ 1)’ 

Ἰαΐμοτ απά Ώο Ποιίο, “ἀῑς Ὥουπαπ ;” |, οπᾶ ϐ. Ἐτ., “ ἄθς 

ἐρίηςς ;”. Πυετίαῃ, “195 εερίπος;”. Ὠϊοβαα απᾶ Τία]., “] ρίπε” 

Έοτ «πο μερ οἱ {19 αχίο]ο 56ο τ. 6, ,ποίθ. Ι 

ε 4βοπιος”’ ἕτερον. 9ο Ίη ντ. ϐ, . "Οὔνος ση Ιιοπῦ αν εαΏ- 

Βἰαπῶτο οχρτοςεσᾶ, υἱο]αίοβ {ο πξασο ο οἳς Ιαηβήρθ. Ἕτερον 

εἰου]ά ορ τεπᾶριοᾶ απῖ{οπα]ν Ἱπ ΣΥ. 6,7, απᾶ 8. «Α αἩ αἰίετπα- 

Ένο τοπᾷρτίης {πα ἔ]εςθ {τοῦ ἱηδίαηοςς 1 εαρσεςκύ.΄ αποίλες ρατύ ; ” 

µέρος Ὀοῖης αρροβδεᾶ {ο Ὀθ6 ππάετείοοᾶ. Θο Βοατ]δ. «με 

οἴνπηρθ τηαΥ ΡεΓµαΡ, Ὦς 6οο απἰπιρογεααῦ {ο ἄρπιαπᾶ αὐοπίίου. 
προ Τηείραᾶ οἳ ἐπὶ .οἳ πο Τασίις Ἡθοερίας, «ατίοςρασα, 

Ἠϊπιαπη, Β]οοπη., Παοῦπαπη,  1186Ν., Έπορρ, Η9ἱἱ6 .Ἠανο εἰς, 

Βολοῖέ 5αὖ5:.Ἔτο τυ]σανί ἐπὶ απίο τὴν γῆν {ες Μοϊί. 19 :.ϐ) 
ουπι ἀτὶροῦ. αἸΐδααα «αποἰογί(αίο ρ]αχίπιουππα, οἷᾶ, (10 Ώπο)) ἀρᾶ]- 
πηας εἶς,' «Τηο γθίσαί οἳ ἐββίπιουσ 5. ἀθοϊάρᾶϊψ Ίπ.{πτον οἳ εἰς, 

Α. ἰπή]αγ 5ο οὗ εὖς οόσαΓᾷ σἩ. 14 : 10, πορευῦεὶς ἀφάπεσον εἰς 

τὸν ἔσκατον τόπον. 0 (ρω 1!) Ματ]ς 4 1.6, ἔπεσεν εἰ τὴν 

γῆν τὴν καλήν. «Τη νο μβξσασθ ππάςς «οοπεὶάργβέἶο, ἒιο 5. Εν, 

Ίης 6 ἆππς Ία Ῥοηπο ἔεινθι Άπρις ααπίο {1θ πορᾶ βτουμά. ” 
6ο Μ.  ἑ. 
59 βοοά βτουπᾶ ;”. τὴν. γῆν τὴν ἀγαθὴν. Ἐπηᾶ., βηρ"ς, 

Ῥρηη, ῬΓακκεβε]ᾶ, «Μ., Της ]ππα]!, Βεὶς., “ 'ᾖς βοοᾶς. ποσό ’ Ἡς 

Ὑμοιϊς,." ἆπδ βαΐο Ταπά; ’ 8, πω ία. οηπο ἀθιτο. 3 ε.. « ο] 

Ῥαοα ἴδυγθμο. ” 866 ν.δ, ποίθ, 

Ὁ. αρηηρίηρ τρ ”..ρυὲν. Μι Κοπᾶ, 'Βθΐμ.,. οΡβεπεξομεα 
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κινα ΠΑΜΕΞ΄) ΥΡΕΡΙΟΝ. 

Ἠππάτοᾶ{ο]ᾶ. Απά πηδα Ίο χα 
Βαϊᾶ ἴλεαςο ἶήπσα, Ίι οεἱεᾶ, Ἡθ 
Μια Παζ θατ5 ἰο Ίσα, Ιοἱ Πϊπαι« 
19ου. 

9 Απᾶ Πΐ8 ἀἱκοίρ]ος αβ]ςοᾶ λα, 
βαγίησ, μαί ταὶσ]ιό Οῖς ρασολο 
τοῦ ι 

10 Απά ἡθ εαίά, Ὁπίο του {5 18/3 
βἶγοπ {ο Ίεποπγ {πο πιγδίθγῖος οἳ {6 
Ἐἰπράοπι οἱ αοά: Ὀπό ἔο οὔ]ετς ἵπ 
Ῥαταλ]θς; ἀιαῦ θοεῖπο {μου πισ]έ 

αβΡΕΣΚ ΤΕΣΤ. 

λ ἐποίησε καρπὸν ἑκατονταπλα- 
/ σίονα. 7αὔία λέγων ἐφώνει; 

ο ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 
ΕΜ δὲ 6 πηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ µαθη- 

ΔΝ -- - / / α/ « 

ταὶ αὐτοῦ, λέγοντες, Τίς εἴη ἡ 
9 9 

παραβολὴ αὕτη; «1 "Ο δὲ εἶπεν, 

Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ µυστή- 
ρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ: 

ο αλ ο α 3 μ 
τοῖς δε λὀιποὶς ἐν παραβολαῖς, 

/ Ν / 
ἵνα βλέποντες μη βλέπωσι, καὶ 

ΒΒΥΙΘΕΡ ΥΕΒΕΡΙΟΝ. 

ἴπς πρ, Ῥοτο {πιΗΐ{ ο Ὀππάτεᾶ- 
{9]4. Απᾶ "Πονίης 5αῖᾶ 1οβθ 
Ώήπας, Ἡο ολ]]θᾶ οπῖ, Ἡθ π]Ἱο 

Ραΐι ειτε {ο Ἠθατ, 1οὐ Ἠΐπι Ώεαγ. 

Απά Πὶς΄ ἀῑδοίριος αθ]τοᾶ. Ἰΐπι, 9 
εαγίης, Λιαί "πιαΥ ἐλ]ς ραγαθ]θ - 
πιθαπ Απά Το '5αἱᾱ, Το γοι 
1ὲ1δ σΊγεη {ο Κπον πο δοογοῖβ 
οἳ {ο ἸΙπρᾶοπι οἳ ἄοά: Ῥαή 
5{0 1119 τοδύ «Τ ρεαίς 1π ραχ8 0168; 
ὑλαί φοείηρ 4Λ6Υ πιαγ ποί 866, 

10 

ποὺ 566, απᾶ Ῥθατίπα να πιὶσηὲ 
πού ππἀργδίαπᾶ. 

11 Νοπ {πο ραταρίο 15 {ῖς: 
Τ]ο οοεᾷ 15 {ο ποτά οἳ ἀοᾶ. 

12 μοβ Ὦγ {ὰθ παγ-οἰᾶς, ατα 
Πι6γ ἴπαί Ἠθαγ; λατ οοπαθ(] ὅῑθ 
ἀθτ]], απᾶ ἰαζαῖῖν απγαΥ ο ποτᾶ 

3” / Α 7 
ἀκονοντες μή συνιῶσιν. 

ΔΝ ο ς ’ 
δὲ αὕτη ἡ παραβολή" 
3 Ν ς / κ ο 
ἐστὶν ὃ λὀγος τοῦ Θεοῦ: 

ΔΝ . ᾽ Δ εολὰ ... . 5 / 

δὲ παρα την ὅδον εἰσὶν οἱ ἀκου- 
ν ο 3/ ς [ὸ 

οὗτες, εἶτα έρχεται ὁ διάβολος 

απᾶ Πεατῖηρ «που πιαγ πού πῃ- 
ἀθτδίαπᾶ. Ἄοπ {ο ροταβίθ 18 
ΕΠήςδι. Τμ εεθᾶ ἶς5. 1196. ποτᾶ οἳ 
οᾶ. ΄ Τμοςξο ϱγ ἴλο παγ-ε]ᾶς, 
316 ἴπθγ πο θα ; πετ 60πΙ- 
οἵῃ πο ἄθνὶ] απά ἰἐ]αίῃ απαΥ΄ 

) η 

Ἡ "στι 
ς { 

ὁ σπόρος 
12 οἱ 

μα 1 

π]ηᾶς;”. ο Ὑγαίΐο, “ απ/σοινασλθοπ.” ΤΗ ρατβοῖρίαὶ ἴουτα ἴς 
οοποἴςθ, απᾶ πιοδύ {οτοἱρ]θ. 

ααἹανίης εαίᾳ ;” Λέω». Τλποπ., Ῥομ]είξ, 0απυρ., Μ., αν 

ἀοοῖς, Μοτίοα (ή Παγίης εροκαν”), Ε]οίς. (4 Πανίης αθενοᾶ ”), 

Τήνο ρατἰοῖρίαΙ οοπβίγαοἑίοη {5 οπιρ]ογθά Ὦν ἸΓεβίασ, Ἰλγα]κδί., απά 

ποϊπαΙ. Ῥο]ς., “σερσεπάο; ' . Βν., “ευ ἀῑδαπί ;” 9. Εν. “6η 

Ράν]αυδ”;”. Τμου,, « ἀἰοερᾶο ;"' Ῥ]οδα, “ ἀἰοριᾶο." 

γ αἩθ σα]οᾶ οπές”. ἐφώνε. Αηρας, Μ. ἈἙομίπθοα (Τμθχ., πι 

νεγδο), “«ἴο απ], ἐο οα]ἱ οἱξ, ο Άπσ οπ8;”. Ῥτδίδομ,, “ οἶσπιο, υοοἳ- 

/στογ”. ΤΠίς πγοτᾶᾷ οοσπχς {οχγ-ῦπο πιο ἴη ια Ν. Τθεύ. Τα 
Ίφε]νο ος {1ςβο, ἵό 16 αρρ]ίθᾶ {ο {1 οτοπήπα οἳ ο οοσἷ. Τπ μα 

τοπιαήπίης ΕΙσίγ, 19 ἶ6 τοπᾶεγες ἵη {116 Ἐ, . Ὁγ “ ος” ἵπ ὑπεπίσ- 

Ἠπο Ἰπείβησθς, «Α5 κράξω, κραυγάζω, βοάω, οπᾶ 86ΥοΓα] ολα 
ποτᾶς πιπθύ Ὦο τεπᾶσιθᾶ Ώ5 “' οἱγ;” ος “ οιγ οσα,” ἵ6 {5 ἀθεϊταδ]α {ο 

ἀἰεησαῖε]ι φωνέω Ἱπ αἲὶ 68608 (πηθιθ οοπηβϊεύθηογ ΥΠ] ροτπιίϐ) Ὁτ 

απ αρρτορσὶαίο εφπϊνα]θπύ. Τη ο. 16 : 24, απᾶ 25.: 46, π]ετα 

1ὲ 18. οπιρ]ογαά {π οΏδθς οἱ ἀῑξίτοςς, “οι οιῦ” ἱ6 α΄ Ῥτορθς ΓβΠ- 

ἀετῖηρ. 

5 ΤΒγ---πῃδαἩ 7 εἴη. Ῥοατ]εθ, Θομοίί, “ οπ]αδηαπι εἰσηλι- 

οαἱ{οπῖς θςρθύ ᾖσοο αἰπιΠ(αᾶο ἳ”. Τ ή ορία ννο εΏου]ά, ἵπ σου Γουπα]- 

{Υ πι ους ως ἰοφιοπά{, Ὀὲ τοπάρτθᾶ η πο ααπ1]λυγ Ὁ πιαγ,” 
ταίλθν ἐλαα ταίσό”. Θο Ὁμαιρθ. Οπ ὧθ Ῥοτϊου]ατ ἴογοθ οἳ 
εἰμὲ, ἵτι εῑς απᾶ εἰπιί]ας σ.5ο5, 569 -οἩ. 1 1 29, ποίο, π]θγα Ἐαἴπα] 

ας α οσἷᾷ εἴδί Ώσο οα]αἑαίίο νοἡοῦ Ἡ ΄ Μοτίοι τθπᾶστς εἴῃ Ίιοτο 

97 “ιο πιρασίηρ ”. (οἱ ἠή5 ραπαβ]6). 

.-ᾱ ιο βοογοίς;”. τὰ µυστήρια. Καπᾶτοῖς, Τποιη., Ολπιρῥσϊ, 

Τϊο]άηβοι. Ὁαρίαιίο, “αγσαπα.”. Καπ] οπ πο ρατα]εΙ, ἎΜαίό. 

15 : 11, τεπια]ςθ: “ἠάνστήριον ἀῑοῖίατ τες αἳσαμα, (πε]19οἱ, Ποπιῖ- 
πῖρας Ἠαοίεπις ἠσποία. Ὁποπαπι 6Θῃξα μυστήριο» Ίοοο 4ποβιθ 

οαρ]επᾶαπα βἰέ, ἀοβηῖτο ἄοροί ο/α{ῖοπῖε 56/5. Βίο Π. 1. μυστήρια 

τῇε βασιλείας τῶν οὐρανῶν φαπί ἀοοίείπο µασΐεπις αἲοαπα οἳ 

Ἰηουσηί{μ, τορπί Μορεϊαηῖ παβαταὮ} οὗ ἰπᾶο]θπι, οσβθαίπααθ ΟἨχῖκέία- 

ποταπα βρθοἰαπίρε.”. 1 αποίο ἐπο {ο]]ουίηρ ποίς ή'οπα ἐς Ῥον]είου 
οἳ Ματ]ζς ποεροὶ (ραυ]ε]ιοᾶ Ὁγ ἴλε Απιι Β. Ὁ.) ο. 4: 11. 

«Ῥοῦ. (µυστήριον) : «Τη Ν. Ἠθεὲ, 6ροΚοη οἱ {αοΐς, ἀοοίηθς, 
οπᾶ Ῥηήποίρίθ8, ποῦ {ᾳ]]ψ τογοα]θᾶ, Αρθοίδ!]γ, ἐιε πιηδίε/ οἳ 1ο 

βοβρε], ο Ομη]θίίαα ἀἱερθήραίίομ, 45 Ἠατίης Ώθον. 1οπς Ηήάἄσα 

αμᾶ εί τενεα]οᾶ ἵπ Ιαΐθς πιο Τ19 εἰσπϊβοαίίοι οὗ ὅῑνο πνουὰ 
38 θπιρ]ογεά ἵτ ἐπίς ραβδασθ, πιαγ Ῥό 56η Ὁγ τ6[θιθησθ {0 091958. 

1126, 27. πο ποτᾶ ειουπ]ᾶ Ὦο ἐγσηρ]αίεά, ποῦ ἑταπε/[εγγεά, ἵπ οἱ 

63585. Ἔπουγ ἐταῦῃ σοπἑα]ηθᾶ ἵη {ο Βογΐρίανος, Ίνας ο ΠΥΑίοΤΗ, 

ΟΥ αὐογεὶ ο 11Π, Ῥθν]οιϐ {ο 11ο ρετῖοᾶ, Ίου ἴέ σνος Υδνεα]εᾶ. 

ΕΜγείαιγ) ἵπ Ἠϊρ]σα] πθασθ, ἄοες ποὺ αἱρηϊ βοπιεἰμίπσ' νλ]οι ἵς 

Ἰποσπαρτθποπαϊρ]θ ἵη 196 ουπ παϊιγε, Ὀαῦ αἰπιρίγ π]αῦ πα8 πγε- 

φεα]εᾶ. Ὦοο 1. Όον. 2: Τ-18, αμά 15 : 61. Έοπι. 16 : 25, 26. Θεθ 

αη αὖ]θ οχαπιηαοη οἳ 06 πγοτᾶ {π (ᾱ, Οαπιρρεῖ!ς Ῥτείίπι, Ὀῖς- 
βογἰα[]οη5, Πϊεκοτί. 1.” --- 

δα 10 Της τεςέ; ” τοῖς---Λοιποξς. ἛῬεπη, Να]κοβο]ά, ΕΚ επᾶτϊοῖς, 

Άποτς, Μ., Το] να], Ῥλαίπια. Ἓεζα, “το]ααῖ” Ἠευ. Ν. ο” 

Ελλ ώσ. ΒνΓ., ενα (Πνοπιε]]., “ πἱ6 αἱ το]ίαα] εαὐό ”}. 
(8. γ)) Μα. 2τ : 49. Τα 13: 260: 3419. Αα 2: - 
21144. 1 0ου. 1112. ο ἸΝοιίς, « ἄθι ἄλείσοα ;” Τ0ςΥ., “ ἃ Ίος 
ἀεπιας.” 

54 αρεακ”. Ὑακεβε]ᾶ, Μ. Τὲ ἶς ΠθορεξατΥ {ο βαΡρΙσ τωθ 

ε)ρεῖς Ὦγ βοπιθ 5αρρ]θπιοπίατ Ῥ]ηναςα. ἸΤῆΐς οπθ {5 ἀοαπιθά 

πιοδύ οοποίξθ οπᾶ αρρτοριϊαίθ. 8εθ Μαέ, 15 :10, {ιατέ ἓν παρα- 

βολαῖς Λαλετο αὐτοῖε; (8. Υ.), «Τις δρονκοοί Ένοα {ο ἐπ ἵπ 
Ῥοναῦ]οα Ἡ  Ταῖο 12:41, Κύριε, πρὸς ἡμᾶς τὴν παραβολὴν 

ταύτην Λέγειε, ἢ καὶ τερὸς πάντας; (Ἠ. Ὑ.), " Τιοτᾶ, βροπ]κοςί 

Ένοα Επί ραναηῦ]ς ππίο τΒ, οἳ 6Υ6ς {ο αἲἲτ”. Τίς 5αρρ]οπιουί | ϊΒ 
[ουπᾶ ἵπ Ῥε]αίο, “' οργεεῖς ἐς,” Τροτίαν, “ ἠαδίο.”. : Βφτίκο, ἡλο]δος 

(« ἀῑσίέατ }. 
ἃ α πον πια ποῦ 6ος” μὴ βλέπωσι, Οωπαρ., Όματρο, Κεπά., 

Μ., Ματάοσις, Ἐλοίας, 1065. πο γθας;” Ῥα]ρ., Μοηί., Εναν. 
Ῥεσα, ΟμΑία]., Βομοῦί, που γάεαπδ” Ας «1 βρορ]ς” (λέγω απΏ- 
απάτνας,) 6 ἵη {πε Ῥχερεηί ΊεΗ56, πιςΥ ”18 ο Ῥτόρου απχΠ(ανγ. 

5 «λδγ πιαγ ποῦ ππᾶευσίαπά ς” μὴ συνῶσιν ΟΑπηρ., Θβγρθ, 

Κεπά,, Μ., Μανᾶσσῖ, 1δου. “πο δυθηᾶάπ;” Ὑπὶς., Μοπί ης, 

Ἔχας,, Βεσα, Οα5ίλ]1ο, Βομοῦί, " Ἰπἱε]]]σαπύ Θεο Ἰδί ποίς. 
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ΚΙΝ σΑΜΕΡ᾽ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

οαῦ οἳ Ππαῖτ -Ἠθατίβ, Ιθεί. {1ου 

αμόιι]ά Ὀο[ονο απᾶ ο εατοᾶ. 

18: Ταν οἩ ο τοοῖς αγε {λαγ, 
τησ, Ὑπθη {Πο Ἠεαχ, τθοεῖτθ 

6ιθ ποζᾶ σι 1ου; απᾷ {αςο 
Ἱατθ πο τοοῦ, π]ίϱἩ Γος α΄ πἩ]]θ 
Ῥο[ΐανο, απᾶ ἵπ ἐἶπις ὀ8 ἐεπιρίαίίοα 
{]] απαγ. 
14 Απά ια πο] {ε]] απιοπς 

ἄπουπβ, 416 {16Υ, πυ]]οἵι, γγ]λοη {Ίου 

πανό ΄ Ἠεαγᾶ, σο 1οχίῃ, απᾶ 418 
οο]κθά πΙ(Ἡ οαπθς, απᾶ τίοιρς, 
απᾶ Ῥ]θαξυτος οἱ ἐλίς 146, απᾶ 
Ὀτίπρ-πο {Γπῖί ἴο Ῥοτέεοίῖοι. 

16 Ῥα{ ιαῦ οἨ {ιο σοοά στοιπᾶ 
ατθ 1165, φ]Ἠ]οῖι ἵπ απ Ἠοποβί απᾶ 

αβΡΕςΚ ΤΕΣΤ. 

καὶ αἴρει ̓  τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρ- 
δίας αὐτῶν, ἵνα μη πιστεύσαντες 
σωθώσίν. ᾖ19 οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέ- 
τρας, οἳ ὅταν ἀκούσωσι, μετὰ 
χαρᾶν δέχονται τὸν λόγον, καὶ 
οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσω, οἳ πρὸς 
καιρὸν πιστεύουσι, καὶ ἐν καιρῷ 
πειρασμοῦ ἀφίστανται. | τὸ δὲ 
εἰς τὰς ἀκάνθας πεσὸν, οὗτοί εἰσιν 
οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν 
καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου 
πορευόµενοι "συμπνίγονται, καὶ 
οὐ τελεσφοροῦσι. 16 τὸ δὲ ἐν 

τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἶσιν οἵτινες 

ΕΒΥΙΡΕΡ ΥΕΒΡΒΘΙΟΝ. 

νθ σοτᾶ «οπι {λεῖν Ἰιοατίς, 

165ὲ {6γ βἰιοπ]ά Ὦο[ῖθυθ απᾶ ο 
βαγοᾶ. 1ος οἩἳ ἐμθ τουῖς αγε 15 
ἔλογ, 1ο, Ὑ που [16Υ: Ώθας, Τ6- 
ορἶτθ Ίο Ὑκογά ππηὶ(ῖι 10Υ; Σαπά 
αί {19βο Ίανο πο τοοῦ, π]ο {οτ 
Α π]ίο Ῥθιίοτο, απᾶ ἵπ πιο 

κο ία] 91 απαγ. Απά ἰπαῦ 14 
πο] {6]1. απιοῖς 'θ {Πογηβ 
81ο 11988, π]ο, ἕμαν]ηρ Πεθτά, 
5ο {οτίἩ, απᾶ ατθ ο]ο]καά 197 
παησ]θίήθς, οπᾶ τῖοἈος, απᾶ 

Ῥίέαδανες "οί ΙΠϊΐο, απᾶ Ὀτίπς πο 
{ης {ο Ῥετίθοδβου,. Ῥπΐ ναί 16 
οἵη {16 ροσᾶ στοιπᾶ ατο 11058, 
ππο, ἵπ αη Ποπθδί απᾶά σοοᾶ 
Πεαχέ, Πατίης Πθαγᾶ {πο ποτᾶ, δοοά Πδασί, πανῖπς Πδατᾶ {ο ποτᾶ, ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῃ ἀκού- 

«βονα”. ἀπὸ, Καπᾶ,, Αποῦς, ία., Νοτίοι, Μ, ΄ γα]ς., 
Μοπί., Ἑναεπας, “ἄθι” . απᾶ 5. Ἐν. “ ἀθ;”. Ἔραπ. απᾶ 1ῇ6Υ., 

μᾷς;”. Ῥϊοᾶαα δρά τά], αφ; αυ,  α.” Τα 16 ιε ρτοροΓ 

εἰσαϊβοαίῖου οἳ ἀπὸ. «Α. {8η οΆδεβ οοσ”Ἡ, πηστο, ἴτοτα {πο Ίπβα- 

6πσθ “οἳ ἴπο᾽ Ἠεῦτον Ἰς, ιο Ἡε]]επίείο τν δεις πδε ἀπὸ 35 

θαιήγα]δηέ {ο ἐν, Ἕμῆς Ῥαβδασθ {6 ποῦ οπθ οἳ έλα Ιάπᾶ. Όθοθ 

Ῥοῦ. (Τ605., ἀπὸ). 

5 κ απᾶ γοῦ;” καὶ. Τποτο {5 8η οὐγίοις αη((ε]ιθοῖς ιο, ΤΠο 

Πιοπσλέ ἶ5, “ουσ 1ου τοοσῖνο ἐς πγοχᾶ ΥΙἩ 1497, βΜ111, ας {1λ6Υ 

απο πο τοο, ἴπογ πέος απαγ. ΤΘ ποίο (ἴ) οπ ιο Εανίεῖου 
οἱ Αζατῖς 4 1 81 15 ἵη ροῖπέ, “Τί οοπ]αποβίοη (εαἲ) βοπιοἔῖπιθς 

οἱοσε]σ οοππθοίβ Όπο ορροξθᾶ οἶααςες. Ἡουβονεθα (μαὶ). 18 ἴἶνας 

Ῥθχίουπις ἴ1θ οβῖσο οἱ μὲν απᾶ δὲ, α5 ἴπ {οἶιη 9 : 80, οὐκ οἴδατε 
πόῦεν ἐστὶ, καὶ ἄνέῳξ6, κ. τ. ᾖ., ἙΒ. Ὁ., «78 Ι(πού ποὺ πηθμορ 18 

6, απᾶ εί ιο Ἠαίλι οροπεᾶ, εἵο, Τη οαςες οἳ {Πίς Ἰεϊπᾶ, ὅιο οοη- 

Δαποίῖου Ίας ποῦ, πι ἐίθε[ᾗ, απ αἄνθικαξῖνο 8ης, Ὀπί, ο5 Ἠουσθγεθη 

1θη11]ς8, ἴα]τες 16 {τοπι ἐ1λο παπιτο οἳ έλα ορροςεᾶ οἶαιςες, οὉ πιθπι- 
Ῥ6ις. Ἑοῦίήθοα (καὶ). Κππο, (δν ᾖοεο): «Καὶ Ἡ. Ἰ. να]εῖ οε 
Ἰαππιεη.' 

χα ϱἳ 8 ; ” πειρασμοῦ. Βοαπῖείξ, Οαπιρ., Νοτίου, Ὑγαἷκαξ, 

Καπατίοῖς. Το Ὑγείίέο, “ Ὑειβασμαπρ,” Ἐοῦ. (Τοχ., ἐπ υογὸο) : 
“γίαϊν Ργουί, α Ῥαθίίης {ο ἔπο ἐαί; οπ]ψ οἳ Ῥεικοις.”. θε οἱ, 
41 ὃ, ποῖθ, 

τὰ Ἠνο λογής”. εἰς τὰς ἀκάνθας, Ὕοείαγ, Ὁματρθ, Ῥεπη, 
ὙΨα]τεβε]ᾶ, Ιζεπάν]οῖς, ΜΜ. Ἐσ]ς., « ἆθ ἄοοπθα”;. ΤΑΙΜΜοΡ πηᾶ Ώς 

Ἰαίίο, “ ἄῑο Ώοτπει ;”. 8. Ἠγ. απᾶ Ώο 8αογ, «Ίος ἐρίπος: ” ΤοςΥ., 
10 οβρῖπος;”. Ὠϊόδαίϊ απᾶ ΤίαΙ., “]ς αρίπθ,'. -Α Ἠθιο ἴς ἃἩ 

οργίουα ταίΘιεηος {ο τῶν ἀκανθδῶν, ἵη ν. Ἴ, ἴ1ο οπηρείοι οἳ νο 
αγθοἷο ἴπ ένα Ἠι. Ἡ. (]σῖν (ο]ουνς Τγαᾶα]θ) ἰς οπΏνα]ψ ἱποοστθοί, 
δοο νυν. 6, Ἰ, ποῖθΒ. 

} α Ἠνοφρ”. Τα πποξῦ οαςο5 (Ν11ογθ εις ππου]ᾶ πο 06 α ταρεί]- 
ἄοω ο “{οεο”), ἴιο χορος απροθᾶςηξ {ο “γιο”. 18 «ᾖοσθ” 
Τη γ. 19, α5 ἴὴθ τθρθἠἠοη οἱ “Ἠιοθθ” πγοι]ᾶ οἱ]λογπίςο 066", 

ΑΤΊΕΥ ” 18 ειπρ]ογεᾶ. "Τίς ρεϊποῖρ]θ ἵ5 αἀορίθά {τοασ]οπέ πε 
Ἠενίεῖοι. 

κα Ἠογίης Ἠρηχά ;” ἀκούσαντε. ἼθβίοΥ, Όπαγρθ, ΟαπιρΌεῖ!, 

Καοιπᾶ.,  Μ. ΒΘο {ε Ἡ. Ὑ. τοπάθις ἀκούσαντες Ίπ γ. 15. -α. ττ., 

μργαπί οπἳ;”. Β. Ἐτ., “ αγαπὶ οπίεηᾶα ;”. 106, “ ΠαὈϊοπᾶο νἱᾶο ;” 

Ῥιοᾶαϐ, “ Ίαππο ιαἰέο :”. Τα], “ ανοπᾶο πᾶϊίοι” 

κα ϱγ1” ὑπὸ. Βϊηχρο, Νονίοα, Ὀίσἷ., απᾶ., Μ., Ματᾶοσῖς. 

Τη αθίησ΄  ϊ] έ1μο Ἐ, . σορῖες Τγπάα]ο. : 

π΄ ἁ αηχίθίρς:” μµεριμνῶν. Ἠἱο]κίπδοι. Ὦ6θ Βασγ, “168 βοΏἱ 

οἴέαᾶες ; 3 Του, “1ος αἴαπες;”. Ῥϊοάρα απᾶ Ἠβ]., 'πο]]θο μιά (πὶ :” 

Ῥο ὙΓο[ίο, «ΘΒουβας;”. α]ς., Μοπί., Έτας,, “βομοαάἰπίρας.”. Τµε 

[οΠοψίης ποῖς οἩ Ελίς ποτά οοουσς ἵη ἐ1θ Ἠθνίδίου οἱ Ματίς 4:19: 

γής γνοτᾶ 18 πο] ἀεβηθά Ὁγ Ῥοῦίηεοα ΄ απαίοις λουσ]ς) αθ 

ἀἰν]άίπσ (µερίζω) τρ απᾶ ἀἰεααοβίας νο παϊπά. 5ο πο γαιὈ 

µεριμνάω, ἰο ὃε απαίΐοµ, ἐγοιδίεά, ἰαίε απαίους ιουβἠ. τα νε 

5εη56 ἵπ ]]οὮ 6 σας” 16 που αθεᾶ, “πιεη ᾿ πιαγ Ἠανο ΄ σ816 ϊ(]Ἡ- 

οσὲ «απχίείγ.. «ΑΠ ιο ἁπίίες οἳ 15 ἆθπιαπᾶ ΄ο.χθ) (α6 πο Πού 

επαρίογ {16 ποτά], Ὁπί / απχϊαίγ ᾽ ἵ5 πιοτα]γ πτουρ. Τπε απί]ηπε 

Ῥάχαςθ /! ομγ]ῖησ σα9θ” 19 απ δη να]επῦ {ο µερέµνα, απᾶ 6ΧΡΙΟΡΕΟ9 

Όλο {ποιολέ πο πο 6οΆΥΘΥ Ὦγ “αηχίοίσ.. Οοπιρ. Μαίζ. 6 : 26. 

Έχταα., Ῥεζα, εβο]οϊαᾶῖπος ; Β]οοπαῖ, (Ν. Τ., οἳ ΜΑ, 15 : 22), 

ἐθηχ]οις σας.’ 

πα οῇ {6 ;” τοῦ βίου. ὮΤ88 βαρρ]οπιοπέ ἐᾖτο ο {19 Ὦ, Ὅ. ἴ8 
ἀτορρεᾶ Ὁγ Ώμαχρθ, Ῥθημ, Βοαχ]θίέ, Οαπιρ., ἩΓαἰκοβα]ά, Ὀίο]κίησον, 
Ἐεπά., Άπησας, Μ. «ἄπτεεα (ἄταπι. Ν. Τεεί. Ὀϊα]εοί, ρ. 208, ὃ γ) 

εαγς: “Το αγί]οίθ {5 πθυος αβοᾶ ἵω {πο Ν. Ταςύ. ας α ἀεπιοπείτα- 

ὤνο οὐ το]αθίνο Ῥγοπουη.”. ΤΗ πςθ οἳ {1ο ατθίο]ο η βίου {8]ἱ 
ππᾶθν 1ο Ῥιϊποϊριο οἱ 1έ5 οπιρ]οσπιεαί πἃ ποπης, Ἰ]ΙοὮ ατθ 

αὐδίτασίε, 35 ἴπ ο] 4 τ 23, ᾗ σωτηρέα. ἈῬοπι. 11 : Ἡ]. Ἐοτ. 

Ττ1ο. 1. Οοτ. 15:21, ὅ Φάνατοςε. (αι. 3 τὅ, τῇ ὁποταγῇ. 

Μαέ, 11:19, ἤ σοφία. 

ο 1η” ἐν. Νοσίοη, Λησας, Μ., Τγπάα]θ, ΟΓαππες, ἄεπθταμ- 

τὴ Ἐ, Ὑ., τοπάετς 5 “ου 45 {μουρ]ι 116 ραβξλσθ πας 1]κο 11ο 

Ρατα]]ο], Μζαῖς 4. : 40, ἐπὶ τὴν γῆν. Ἀεὶρ., “ ἴα ἆθ βοθάθ ἀθτᾶρ ;”' 
Ἐνεγ., «6η ] Ώπεπα θα.” Ὠἱαδας, “ πε]]α, Όποια, πευτα” 
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ΚΙΝΟ 2ΑΜΕΡ) ΥΕΒΘΙΟΝ. 

κπθορ {, απᾶ Ῥνϊπς {οὔΗ Επί θα 
Ῥαδπόθ. 

16 Νο πιαα πηθη 19 ΠαίὮ Πσί- 
ο α οαπᾶ|ο, οογογοίι 165 πι α 

τοβξο], ου ραἡζθία οὐ ππᾶθτ ο, Ῥοῦ; 
Ῥα6 ἑδίζοι { οἨ α ομηά]οςεοῖς, 

Όιαῦ ου πλ]οἩ οπ{θς Ίπ ΠΙΔΥ 566 
Ώιο Πσ]ό, 

11 Ἐσν ποϊµῖης 16 βθοτο, ού 
β]α]] ποί Ῥο πιαᾶρ πωππή{οςῦ; πεῖ- 

αβΕΕΚ ΤΕΧΠ. 

σαντες τὸν λόγον, κατέχουσι, 

καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. 
κ Οὐδες δὲ λύχνον, ἄψας κα- 

λύπτει αὐτὸν σκεύει, ῇ ὑποκάτω 
Κλίνης. τίδησιω" ἀλλ᾽ ἐπὶ λυχνίας 
ἐπιτίθησι», ἓ ἵνα οἱ εἰσποβευόμενοι 
βλέπωσι Τὸ φών. 

κρυπτὸν, ὃ οὐ φάνερὸν γενήσε- [1 ποἰβίηρ "Ἱήᾶᾶση, πάσ]ι αφ1. 

ται. οὐδὲ ἀπόκρυφοῦ, ὃ οὐ γνω | ποῖ Ὀθοσπο ΙααΠΙ{οςί; 7ΠΟΣ “οΟη- 

ΕΕΥΙΘΕΙ ΤΕΕΡΙΟΝ. 

Ίκεερ ἄ, απά Όθας {πο ρβἰθαᾶ]- 

1. «Κο οπθ "Ἀατίπο ᾿ΗἩρλίόα 

3 ]απ1ρ οογδδεί]ι 'γΙΜ] αἱ ΥθββοΙ, 

ὁτ Ῥαξοῖ 1 απᾶος ἵς ἰαδίό: 

φοα{, Όας βοοἰαἵἩ ἵέ ον "α ]απιρ- 
βίαπᾶ, ἰλιαί ιοβο π]ο ἐπίδν Ίπ, 
πια 699 Ἠιο Ἰα]ν, Έος "έλοτο ἴτ 7 οὐ γάρ ἐστι 

Ρ «ἰρβγ;” ἓν ὑπομονῇ. ΤἱἨς Ῥοΐσοπε ποῄσεά ἴπ Ελίς γουςς, 
816 οχΒἰρίιρᾶ Ίη ἑοηαδῦ {ο {ποςδθ οί ύ. 18, πο, Ἠανίης πο τοοί, 

1ου 8 π]ή]θ Ῥο]ΐδνο (πρὸς Καερὸν πιστέύουσι), απᾶ “ἰπ πιο οἳ 
ο] {αἱ απαγ”” Ἔμο εὐοᾶ βρτῖήσς πβ,-απᾶ οι πίέμετ απγα 

(τν. ϐ). Όμ να οὐπίτατη, ἐοξο π]ιο τεσείτο ἵπ αΏ Ἀοπεςῦ απᾶ 

σοσᾶ Ἠδασί, Πασῖης Ἱθατά ἐῑῑο ποτᾶ, κεερ 15, απά οοπ(ἠηὰε Ῥεατίηρ 

Επ. Ἐν ὑπομονῇ Ῥτοθοπίς ἴἶο ἴᾶθα ο οοπϊπααποθ, Ῥείεεσεν- 
8Ώ508, οοηΠδίαπογ. Καϊπαι: “Καὶ καρποφοροῦσιν ἓν ὑπομονῇ, 

ία αἱ οοπδἰαπϊετ γισέώς «εταπί”” Ἔ]μο Ῥηταβο 16 τοπᾶρτοᾶ « δα 

Ῥθυβεγεγαπος”’ ΡΥ Κεηᾶ., Ὑ/ακοίῖ, ες. απᾶ Μ. 8. Ἐτ., «ανθο ρεῖ- 

Βότεταποςς” Τα]., “ο Ῥδβογοταπσα»” Φολοίῖ, « {Γαούαθᾳαθ ο0Ἡ- 

ρἰαηίος {οταπῖ,” . Ὑπομιονή ἵς ἰχίοίϊψ ἀἰθήησαἰςμαὈ]θ αἲ απ αοὐΐνε 

νἰτίαο ἔνοτα “ Ίοης-εαβετῖησ,” µακροθυμία ( Ῥαζϊεπὲ επώάιγαπεθ). 1 

τς ιο πγονᾶ « αὐθαᾶ[Ιγ,” ος 18 Ῥτοξεηίς {μθ ἐλοισλὲ πει οχαοί- 

Ώρες, απά 5 ἵπ ἱατπιοὮ” ση οας ιδας ζοφμεπάί, πλά]ο “ γόῆν ρες- 
ςβγοχαποθ” ἵ6 πού ο {απη]ίαν Ῥ]ταβο, ΤΠ9 αἀτοιρία] 6εηςο οἳ ἐν 

πει α ἀαγο οἴῦοι οσσατς ἵπ {πο Ἡ. ορ, Ῥεε Μαι, 22: 16. 
Ματῖς 9 1. Ίου. 19:11. Ἰευοίοι ἄεβηςς “ 5ἰθαᾶ!γ,” “ ουἨ]- 
οἳὲξ «υαυετύπα, ὑπεοπείαπομ, ος ἡγεβιίαγιίψ, αοη]ιοιὲ ἀευίαίηρ” 
Ῥ]οοιηβε]ᾶ (Απποῦ.): “ Τ]Η8 Ῥηχηβο ἐν ὁπομονῇ ππΏγ Ὦο τεπᾶριθά 

οοπρίαπἑενὸ, 

ἀ «ἈΝό οπθ1”. Οὐδεξ, Ἀλαιρο, Ῥεππ, βοατθ, Νοτίου, 
Ὑνα]καξ,, Ῥϊαῖς:;, Ἐ οπᾶ:, Τ]ιοϊπα]], ΜΜ. ἈἨορίησου (ΤΧ., ἐπ υεγῥο).: 
« Αγεο]. δ8 54550. Δὸ οπὲ.” 

τα Ἠηγίηα Πριιοά ; ” ἄψας.. ὙΓεξῖσγ, Ῥϊσϊάπεου;, Τηε]τνα]], Μ. 
6. ἀπᾶ 8, Ἐν, “ ἀρτὸς Ἀγοίν ἀΠαπιός Τρογίαπ, « Παρ]οπᾶό οποθη- 

ἄῑᾶο.” ι 

: «ᾷ ΠΡΙ” Λόχνον. Ἴλοπα,, ΒΗΑΥΡΟ, Ῥθπή, Βοαχ]θίζ, Οµπηρ., 
Ἰουίοα, ἸΓαχκεί, Ὠϊοῖς, Απσᾶἃς, Μ. δρ. 66η Κααῦςε ;”. Β. Ἐ. 
παπά Ώε Βαογ, πως Ίαπαρος”. 1065. “ ππᾶ Ιάπιρατα ; ” Ῥιοᾶσεϊ απά 

Τρί, ἅπηα Ίαπωραπα να. » Νοπίαπας, Ἐκαδιηας, Ῥσσα, Βο]ιοῦξ, 

Ἂ Ἰαοβσηαα. » Ἱηλῖς πγοτᾶ ἵ6 Ἱπιρχοροι]γ χοπᾶοεθᾶ ““ οπηᾶϊο ” ἵη ἔνο 

Ὦ. Ὑ. Ομηᾶ]οι ποίς απ]κποπη ἠήΙ ]οῦς αν ιο πιο οἱ πο 
Βαγίοαγ αἄνουῦ, 

ο εκ α ἡβ]οθραῦ”, αλένηο. Ἀχοίκοῖι. (ὁπ υογδό, ὃ) τα Πἰοµαι--- 
ἃᾳ Ιθοίο {σίοἰπατί λος ἆ 1: Ἱτ4, Τις. 8: 16. Ὥσοῖς, 281 41” 
Τα 16 195ὔ, ἴ]ιο Βερί. Ίας οαὲ ἐκάδου ἐπὶ κλένης ἐστρωμένης, καὶ 

τράπεζα κεκοσµηµένη πρὸ στροσώπου αὐτῆς, α ϱπᾷ 5α{θδὲ ΟἨ 3 

«ουςμὶοπθᾶ {ρβ]ε-εοαί, απᾶ Ῥοΐονο 16 αὖας α {91ο εοἰ οὐξ.”. Τ18 {ο]- 
Ἰοπίπα {9 ως ποίθ ος 3 Μάης ἆ :91 (Βονίείογ), Ύμοχο ή πνοτᾶ 
Όσουτας “ Τμ9 ἐαῦ]6-ςραί;” τὴν κλένηο. Βοϊΐα,, ἑ]θοίο πἰο]ἰπαρ. 

πηής ποτά, στ, ἀεείσηαίες ο 90/ᾳ, ος ποαΐ, ον λίοὰ Ῥοϊ5οηΒ 

τοσ]ίηοά αξ πακπ]κ; 86ο Ῥοβίήδου, ο 19 19 ιθοᾶ 6], Ἰ { ᾱ, Ίλκα 
8116. Τὴθ ραξ παν οικμίοπθᾶ, ἀπᾶ ππαα]Ιγ οοπα]ηδᾶ Επτδε 

Ῥοτβοπς, ἸΤσο]ίορο (Απα]εοία) τεπιαχίκο ναί !α1ένῃ ἄσει ὸξ 
εἰσαίζσ α ὁεα, Ὀαΐξ α οοιιοῖ, ου Ἠ]Ηο 16Υ ΣεοἩπεᾶ οὐ ΠδαΙδ, απά 

Νάθ]ν βδεπις ἴσ Ἠουθ Όθεα Γπεααρπγ τβεά ας α 1άῑπό Ρἰάος 
Βποδίοπίας (ΟαἩσπ]α) : «Ῥτοιίρετε 5ο ο αἰταίο 5πΏ Ιδοίσπι σοπᾶστθ 
βο]εραί θα Οίς. πυτᾶ {5 αθεά [ο 5η ατἰο]ς ον τλλο] {ἐς 

εἰδῖς 1, ος Ίὲ {6 Ία αν {οπ' Ἰησίαποςς, {έ ρτοῦαΡ]γ τείους {ο ϱ, πιθιό 

οπββίοἨ, ος εἰπβθά οαἩ]{, Ἠοήείοπάς ατε πηΊπουη ἵη ἴο Ῥαςί.” 
Έεπορ ἵὲ π] ο 566Ἡ, Εναί {11ο τεπᾶετίης οἳ ἐς Ἐ. Ῥ., « πηᾶον 

8 Ῥοά τοϊδ]ελᾶς οΟΓΑΊΩΟΠ τοβᾶς]ς, ἩΠο τουγ παἰαγα]]γ Εηπῖς οἳ ἴ1ε 

Ῥθᾶ 66 {1θ Ὑγεςί, πι {ές {ταπιθ απᾶ Γαηΐέατθ, Καίπαϊ (οι 

Ματ] ά : 21) 1 «Ῥου κλίνην πΟἨ ᾖεοίις ομζομ]αγίε, Ἱη 4ο εεστοἰϊ 
αἱ ἀοτπήσπίες ἀεοππαριαί, 5εά ]δούας ἐπο]ϊπανίς, ἵτ απο οοπιθᾶεηξας 

πἆ πιθήβεση α0οππηΡογο (ἀνακλένεαῦαι) βο]σραπξ, ἱπίς]]σὶ ἀε]νοῦ, ιὲ 

ΥἩ 14. Ίο, 11: 94 

ὅσα Ἰαπιροίηπᾶ !” ωχνίας. ΒΗηΥΡθ, Έοῦ. (1.εχ.). Τ4άᾷσΙ!, 
µ ἰατηρ-οίαμιά. ”.Ῥορ]εοίαςίίοις 96 1 1Η, Ἰύχνος ἐκλάμπτων ἐπὶ 

Ίυχνέας ἁγίας. Βορῖ., τος πἝη Ἐκοᾶις 96 : 81-38. 1οδερμίς, 
Απάς., ΤΙ : 6; ὁ Τ, κατὰ πρόσωπο» δὲ τῇε τραπέξηε, τῷ πὲρὸς 

μεσημβοίαν---ἴσταταὶ λυχνία ἓν  χρυσοῦ πεχω»ευμιένη) διάκενοξ 

5, τ. λ. 

Σ «Πιοο» Τη αἄνατο (π]ίσᾶ, ἵπ ἐίς κο, {ς πιετοῖΎ εμβΛοπίο) 
ἳ6 ἀρπιαπᾶρᾶ Ὦσ ος αιξάς ἱοςμεᾶς. 

ὁ ἀγήᾷᾶρη ;” κρυπὸ». Απσάς, Κομᾶ., Τοτη:, . ΤΗῖς, απᾶ 
ποῦ « μά ἵ6 Εὶο ρυοίοτῖς ρὰχοῖρ] οἱ πε γαῦῦ ἓ {ο Ἠά6.”. Τμο 
Ἐ. Ὑ. δει Ῥοῦμ “ 18,” απά “ Ἰήάάθυ ”' αρρατεη1Ιγ πλοαὺ αἲγ 

ἀεμποῦου, Τα Μῖς, 1 {ο]οποᾶ νο οαγ]ες Έπος. νοικίοης, Τη αἲ 

ο-565, ἴ]ια οτίορταρας οἳ ἔῑο ραχΗοίρ]ο αἰιοδ]ά ἀἰδπσιι]ςίι 19 {γοπῦ 

Ἠο γα), 

Ξ απ] ποῦ Όθοσπια πιαηϊζοεξ;”. οὗ φανερὸν γενήσετᾶὲ,. ἘῬθἈᾶ, 
Βοατ]οίζ, Ιζοπάνϊοῖς, Τ]ιδἰνγα. Μοπί., που πιδηϊ[θείαπι Βείτ” 

ἨῬθ]ρίο, “ ἅπί πεί ορεηΌαας οπζαὶ Ἰνοτάεα :”.ῶο ἸΠείίο, “ τΒ 
πολύ οβεηρας πθγάρα τά ΤΠ ταᾶἰσα] 86η96 οἱ ἐς νο 

(5 εγὲ, ἐο οὔππε ἰο 28) 15 αρρτορτῖαίο Ἠογο. 

5 «πονς” οὐδὲ. Βοαχαῦ, ῷπατρο, Οαπιρ., Νοτίοη, Ἰακοξ, 
Ῥϊαἷς., Καπᾶ., Μ. Τα νο Ἰαβί ππεΏετ οἱ  πορανο θεπίθ»οθ, 

«ποϊεος”. ἵς Ἱπιρτοροτ]γ αβοᾶ {ον «που 8 ἴμο Βγςῦ ποσαίῖνε Ῥ6- 
Ίοησς οπ]γ {ο {11ο τοι οἱαμςο, 9ο ἸΓοβείει (Π(οῦ., αν, «πεῖβιος””]. 

Ῥοῦ. (Τμ., ὅι υεγὺο). 8ο (Β. Υ.) οἳ. 6: 20/10 1 24. 
ἃ «που οοπῦρα]θᾶ; οὐδΣ ἀπόκρυφόν. {56ο 198 ποίθ Τοῦ 
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ΚΙπα 2ΑΜΗΞ) ΥΒΠΡΘΙΟΝ. 

ἴιαι απ ἑλίπρ 118, ναί επα]1 πού 
Ῥο ἱσποπη, αηἆ οοἵη6 αὐτοβα. 

16 Ταΐο Ιιορᾶ {ἐλιατοίοτθ Ίιοι γθ 
Ί1θαῦ : {οΥ Ὑ]οβοθγατ Ἠα], {ο Είην 

εἶα] Ῥο βίγοα; απᾶ πλοροθτος|Κ 
λαέ] πού, ἔνοπι Ἰήπί εἶια]] Ὃο {αΐκοτ. 
οτοπ {λαῦ Ίο] Ίο βοθπιθί {ο 
ματο. 

19 Τποαι όαΐπς {ο Ἠἰῃ ἠὲς πΔοίλότ 
απᾶ Πὶς Ὀτόίλτοα, ἀπά οοπ]ά οί 

οοἵᾶθ αἲ Ἠΐπι {οχ ἐὸ β1έ58, 
20 .Απᾶ 16 σας ἰοἱά Ἰΐπι ὂψ 

οργἰἀδὰ, Πίο εαἱᾶ, ΤΗΥ πιοίλα 
απᾶ 0 Ῥδνέθή βίωπά πΠλοτή, 

ἀθβίτῖης {ο 566 ἴπεο. 
31 Απάᾶ Πο απβὔετεά απᾶ βαἱᾶ 

υπίό ἐλθπι, ΜΥ πιοίιε; απᾶ πιγ 
Ῥτθίμτθη 416 ἴμεςθ πἩ]σοὮ ἨθὰΥ {με 
ποτᾶ οὗ ἀοᾶ, απᾶ ἄο 18. 

25 Νου 1έ οππ1θ ἴο ρα55 οἨ ἃ 
ορτἰαίπ ἄαγ, ἐἶαῦ Ίο γγοπύ Ιηῖο α 
εΏίρ ππῖι Ἰς ἀῑδοῖρίος: απά ΤΘ 
ςαἱά Πίο {λθιη, Πεί π5 σο οὖΥ6ς 
ππίο {16 οπου οἷᾶς οἱ πο Ία]κα. 
ΑΠᾶ {ου Ιαυπομεᾶ {οτ{8. 
35 Ῥαΐ ο5 Έλεν εαἰ]θᾶ, 39 16 

απξΕκ ΤΕΣΤ. 
Αα τα» ... ιο Δ 
σθήσεται καὶ εἰς φάνερον ἐλθῃ. 
18 .”. 5 κ. ρα ο ἃ 

βλεπετε οὖν πῶς ἀκούετε' ὃς 
γὰρ ἂν ἔχην δοθήσεται αὐτφ' 

καὶ ὃς ἂν μὴ ἔχην καὶ ὃ δοκεῖ 

ἔχειν, ἀρθήσέται ἀπ᾿ αὐτοῦ. 
ο Ν .” 3 19 Παρεγένοντο δὲ πρὸς αὐτὸν 

ς ΄. ο ς 35 Δ 3 - 
η µήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, 

“.. .. .. ϱ. ] 

καὶ οὐκ ἠδύνάντο συντυχεῖν αὐτῷ 
νο λ. 9 90 

διὰ τὸν ὄχλον. καὶ ἀπηγγέλη 
αὐτῷ, λεγόνίων, Ἡ μήτηρ σου 

καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν 

ἔξω, ἰδεῖν σε θέλοντεν. 3 ο 
Ν 

δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε πρὸς αὐτοὺς, 
/ , Β ΘΌ ᾖ{ήτηῤ µου καὶ ἀδελφοί μου οὔ- 

. ι ο / - - 
τοί εἰσιν, οἱ Τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ 

Αν, . . ο 4 / 
ἀκθύοντεν καὶ Ποιοῦντες αὐτόν. 

20 Καὶ » 3 - -- 
αὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν 

ε .ν Ν ” ἃ 3 3 

ἡμερῶνι καὶ αὔτος ἐνέβη εἰς 
πλοῖον καὶ οἱ µαθηταὶ αὐτοῦ, 
ο ορ 3” -- / 
καὶ ἐἴπε πρὸς αὐτοὺς, {ιέλθωµεν 
εν τὸ πέραν τῆς λίμνης καὶ 
»./ 29 { Δ ᾿ 

'ἀνηχθησαν. πλεοντων δε αὖ- 

:ΕΒΥΙΕΠΕΡ ΤΕΠΒΡΙΟΝ. 

οραἷθᾶ, τ]]οῖτ τν1]] πο δο Ἱπογη 

απά "οοπι6 {ο σ]Ἡή. Ἔα]ο Ἠοεᾶ, 18 
Ειότείοτθ, Ίοπ Το Ἠθαγ; {05 
π]οετου Ἠαίμ, το Ἠϊπι ση] Ῥο 

ϱΊτοπ; οπᾶ Ἠποεγετ Ἱαία ποί, 

Ίοπι Ἠϊπι ση] Ῥὸ ρκοη 6ΥαἩ 

σψ]αί 9 Αβθεπιθίῃ {ο Ίατο. 

εΝόπ Ἠΐ6 πιοίλαυ απᾶ 5 Ῥταί]ι- 
16η Ο9ΊηΘ ο Ἠΐπι, απᾶ ἀσοπ]ά 

πού ϱ6ί πόαν Ἠϊπι «ος αοοοππί 

οἱ 11ο οτογᾶ. Απά 1ὲ τας ἰο]ά 

πι Εὖγ δοπιε, πο δαῖᾶ, ΤΗΣ 

πιούμε απά ἴπγ Ὀτείμτεη βίαπά 

πη{ηοπέ, ἀθθίτίπρ {ο 5θθ {1966. 
Απᾶ ᾖδ, απθποτίῃς, βῑᾶ {ο 

επι, ΜΥ πιοίμθυ απάἆ πιγ Ῥτεί}- 
τοι 0 {Ἠθςδθ ἨΠο Ἰθαι 1μθ 

ποτᾷ οἳ αοᾶ, ἀπᾶ ἆο 15, Απᾶ 22 

15 ο8Ώηθ {0 Ῥα85 ἔοπ α οθγ{αῖη 
ἄασ, ναί Ἠπ9 ὀπίθτοᾶ Ἱπίο ἃ 

β)Ηρ πΙζἩ 15 ἄϊεοίρ]αος: απᾶ Τθ 
βοἱά {ο μοιι, '1μοί ας ρ855 οΥος 

{ο ἴπο οἴ]οῦ εἰς οἵ {ο ΊαΚκο: 

απᾶ 9Πιο ραῖ οἳ, Απᾶ α5 ιο 258 
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αἱ 

οὐδὲ). Ὑεεῖαγ, Ὁδππρ., Κεπά:, Μ. ὙΤαΐς., Μοπί., Έτας., Βο]οίό, 
α αΏκοοπά ασ”. ο Τγευίθ, τογεἰοο]εέ ” Ἰμαγ., “ εβοοπα το,” 

Βο]ιοῦῦ, “ ποπηιζ]ἐε ; ” 

Ῥ]οοπιέ, (πι ᾖοσ6) : κ ΡΙΡΡΙΥ τινῶν, Οἵ αὐτῶν. 

Εε]σ., '«ναη ορηΐσο;”. Ὠϊοᾶαιί, “« αἰσιπέ 

Ιζπίπο]: “ Θυῇ- 

. «ροή {ο Ἠρά:”. εἰς φανἐρὸν ἐλδῃ. Ίφγπᾶα]ο, Οταπτάοι, 

«επεταὮ, Ὑδείεσ, Ῥεπη, Κενά,, Άγδις, Μ. ΟΕ ἴιο γαβθᾷ Υ6η- 

ἀδτῖαδς ῥ]νθή {ο θες ανότᾶ6, επαῦ (άΓπΙδμεᾶ Ρ7 ἐν εατ]ίος Ἐπομει 

γεγεῖοη ἴα ᾖάϊοπιδίής, ζοὐοἱδ]ς, αιᾶ ακδοῦ Ίπ ρεθβρηβίησ ἔῑθ ἐποισ]ιέ, 

16 πας ἐΐ16 ρχοαῦ αἄναπίασο οἱ Ῥείης αι οοπυογεαΒίοπαὶ Ρ]ιγαδὲ, ἱπζε]]ἰ- 

Εἰδ]ε {ο αἲὶ π]ο ερθαίς Ἐπο]ίς. 

ν τας ὃ, Ἰοβ]ον, Οσατ]δέ, 9πα1ρΕ, ΝοσῖοὮ, Ί ακεβο]ά, 
Ἐεμᾶ. Τε]ς., Έρας,, Ῥετα, Βοἶοῦί, « αισᾶ.” 

ἕ ἁοιτ» δὲ ἘῬοῦ. (Τ05., δΣ): ἵ Οοἡ παπα το, μέ, που, 
Πιίλογ, ὃν ιο κου" παϊταρ Ίναα ποπ.” μοι” 1 ἠπᾶοι- 

βίοδά Ὁύ Ἐπρίίεα Σδπάσξό {ο πιαῖς ο ῥούπὲ οὗ {ὔππο, ἑπὸ ἐεπίρογίς, 
π]ηήομ ς ποὺ {να ἐουσΠέ ῥοσοπίσά ἵπ ἐἶδ ἐοσί,. ο οίοπ αςθ 
«πο ” ἑερεοῖαΙΙγ αὖ Ἔῑιό Ῥεβ]πηῖηᾷ οἳ α βοπἰοἈσθ 46 Ἡ, ΠΙ6ΓΘ οοη- 
Ὠόοβίυρ, ἀλᾶ [ήᾳ 18 ἔλια ἔοχσς οἳ δὲ, ἵα ἴιο Ῥάξενρο Ῥαίοτο τς. 

ἃ «ροπ]ά Πο σοὺ πδὰς Π; οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν αὐιῷ. 

ΤΠΟΙ4., Βοατ]οξξ, ὉάΗΝΡ., Νοξξοα {« οομ]ᾶ πού εί {ο Πήπι”}, Κοπά, 
Ἠοῦ. Ν. Του, ἡδὰ ἠΦλς θα δδ. 

ο οἨ αοοοπηῦ οἳ 1ο ουοπά ς” διὰ τὸν ὄχλον. Ἡ αἱρ., Ένας., 
Οπείο]ίο, «ργῶ αρα τ”. Μοπίαπας απᾶ Ῥεσα, “ρτορίθς ἐατρατα ς” 

Βεὶς., “ναι Ἱθσει ἆθ βολαγο ;”. 6. απᾶ 8. ἘγθποἨ, “ὰ οπ.ςε ἆς Ία 
Τοπἱθ”. Φορ οἳ, 3 : Ἴ, ποῖρ, 

δή κοπο. Ἡεεῖασ, Βοατ]θίῦ, Β1ιβχρθ, Νοτίοη. ΆΈδσα, απᾶ 

απάἰσπάσπα τινῶν, πί βαν ροπίάνας αρβολιζας.” 

5 Α αὐ αἱἰογπαῖτο τοπᾶσιίης οἳ ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν,, “οη 016 

οἳ ἄϊς ἆαγς.;. ο Βματρεθ, Δησαβ. ο Ἰείίο, «απ εἶπεπι ἆθς 

άσε) Βε]ρ., “π 66η Υαπ ἄῑς ἆαρεα ;” 1068. “6η ππο ἆθ 108 

ἄἶας Τα ρτορεϊείψ οἳ τοηάοιῖηρ τῶν Ὦγ ιο ἀρπιοπβίταίίνα 

Ρνοποῦ “οἳ 41058,” 5β Ἰιὰ8 Ῥθοη ἄοπθ 1π βοπιθ γεγβῖοηΒ, {5 αθδίίοη» 

αὐ]ς, αά ἵω ίοξηρες, 116 αχ(]οῖς 1 ποὺοῦ αεοᾷ {ος ο ἀρπιουσίτη» 

να. 86ο ἄγθεπ]ς ἄταπηπατ, Ῥ. 208. Έοπιθ οοπιπεηίαίοτε (6. 6. 
πίνω) Ίιανο πιαἰπίαϊποά ἐλαῦ ἱὰ α {θὶν 08865 Ἠ6 πΙΑΥ Ία]τθ [ο 
Ἠρετίγ οἳ τοπᾶρτῖπς ο ατοἷο 45 α ἀρπιοπβίταίίνθ, ΓοΥ {ο βα]τὸ 

οἳ φειδρίσιαϊψ. Τὲ ες Ροβῖίοα Ῥο ποῖὶ ἑαίτοῃ, ἵδ ἵ6 ον]άρπῦ, επαῦ 
πιασ]ι οαάοα εἹιοπ]ά Ὃο επιρ]ογεᾶ, που το ἑαίκθ α Πρθτίφ οί (ς 
Ιᾳπά, 

ἃ «ο οπίοχοά τ”. ἐνέβη. Ὠϊσἷ., Μ. Ἰσες. “οπίτατου 6]. Ἐοῦ, 

(1 οχ., ὧν 6229), “ {ο επἰεγ.” : Β68 οἩ. ὅ : 8, ποίθ. 

{ αΤοῦ π6 ρᾳ89 0Υ6Γ;” «7ιέλδωμεν. ο, απιὲ ον (Ώ. Υ.), 

Ματίς 4: 8δ. Βοῦ. (Τοχ., ἴπ οεγθο) 1 Βροί6ι Οἱ 11ιοδο Ίο ῥασς 

ουεγ ἃ τἶνου, Ίίθ, θα; Ματς ἆ. : 95, Ίωικο 8 : 990. Ῥτοίξολ,: 

αῬιοίδας ο ἰπα]οίσπάδας; ἐγαμαο Ἠεβγοβίας (ᾳποίοᾶ ὮΥ 

Ἐνοίδολ.), “ διέλθωμµεν, διαπεράσωμεν.  Ἡγ οοργίηρ Ἰγηάα]ο, 
Ἰμρ Ὦ. Ῥ. Ίας τοπάετεᾶ ἐλίς ποτά ἵπ ἐς. ἀδύ ἱηδίασσο, “1Τοἱ τς 

Ῥαςς ονου͵”' απᾶ ἵπ 116 εθοσπᾶ, “ Τοῦ 15 σο οσους.” 

3 «πο ραὸ ος ἀνήχθησαν. ἈΝοχοι, «Αηραβ, ἈἙτείροιι, 



86 ΤΗΕ ἀἆ0ΟβΘΡΗΙ. ΑΟΟοΟοΒΡΙνΝα το ΙΟΚΕ.  ΟΗΑΡ. ΥΠΙ. 

ΙΚΑ 2ΑΜΠΡ). ΤΕΕΕΞΙΟΝ, 

85Ίεορ: οπᾶ 1169 6.116 ἄοπη 8, 

βίουπι οἱ ππᾶ οἩ {16 Ίακο; απᾶ 
ιο; ποτ Β]]οᾷ τοέ]ν ωαίεΥ, απᾶ 
πγεχθ ἵπ Ἰθορβγάᾶγ. 

24 Απάᾶ Ί6γ σαπιο {ο Ἠϊπι, απᾶ 
αποζκο Επι, εαγΊπρ, Μαςίου, ἡίας- 

ἴου, νο Ῥθτὶξη. Ἔπευ Ἠο ἆοβο, 
απᾶ τοΏριακοᾶ {ο πΙπᾶ, απᾶ (ο 

τασίης οἱ πο παίεν: απᾶ 1Π6Υ 
οραςεᾷ, απᾶ ἰπανθ πας α οαἶπη. 

26 Απά Τρ ϱα]ᾶ τπίο ποπ, 

Ἴλθτο ἵ5 γοιις {918817 Απᾶ ἴιον 
δεΐπς αἰταῖά, ποπᾶσιρᾶ, βαγίπας 
οπθ {ο αποῖλεν, Ἁ Παί ππαππος οἱ 

πιαη ἵς {9 {ου ἷιό οοπιπιαπάοίἩ 

676; δ πάπᾶς απᾶ παῖΐατ, απᾶ 
Έι6Υ οὔ6Υ Ηΐπι. 

απβαῖς τηχτ, 
-- ή - 

τῶν ἀφύπνωσε. καὶ κατέβη λαῖ- 
/ χ 

λαψ ἀνέμου εἰς τὴν λίμνην, καὶ 
- / 

συνεπληροῦντο, καὶ. ἐκινδύνευον. 
4 ή κ / » προσελθοντες δὲ διήγειραν αὖὐ- 
Ν / ι ΄ 3 

τὸν» λέγοντες, Ὠπιστάτα, ἐπι- 
{ 

στάτα, ἀπολλύμεθα. ο δὲ έγερ- 
θεῖς ἐπετίμησε τῷ ἀνέμῳ. καὶ τῷ 

κλύδωνι τοῦ ὕδατος καὶ ἐπαύ- 
σαντο, καὶ ἐγένετο γαλήνη. 
35 εἶπε δὲ αὐτοῖς, ΙΠοῦ ἐστιν ἡ 
πίστις ὑμῶν; «Φοβηθέντες δὲ 
3 { / Ν / 

ἐθαύμασαν, λέγοντες προς ἀλλή- 
/ 9) ο / 3 μά 

λους, Τίς ἄρα οὗτος ἐστιν, ὅτι 
Αα / 

καὶ τοῖς ἀνέμοις ἐπιστάσσει καὶ 
- / Αν 

τῷ ὕδατι, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ; 
Ν 

36 Κά4Ι κατέπλευσαν εἰς τὴν 

ΕΕΥΙΡΕΡ ΥΕΗΡΘΙΟΝ. 

νθγθ καἱμποι 9 .{ο]] α.]εερ: απᾶ 
ἴπειο οαπιθ ἆοντ Χα βίοττη ος 

π]πᾶ οἨ 6 Ἰαίθ, απά 116Υ 
πθγο Ε]]ης ολ τωαίο, απᾶ 
Ἄγγργο {π ἄαποεν. Απά {ου 
ο.πιθ {ο αλέπι απᾶ αποζκο Ἠ]πι, 

βαΊπρ, Μαείοτ{ ΜαςίετΙ πο 
4ἲ6 Ῥοτ]ε]ήτςσ. Ἐμευ 1θ:105ο, 
θπᾶ τορα]κοᾷ {1186 π]πᾶ απά {ιο 

ταρῖηρ οἱ {πο παίαυ; οπᾷ {πετ . 
οθαβδθᾶ, απᾶ {Ἠετο πας ο σα]πι. 
Απᾶ Ἀθ 5αἱᾷ {ο-ιεια, ἸΓ]ιοτς ἵΒ 
τοις {αντ Απά Ῥοΐης αΏαἶά, 
»ίμογ ποπᾶστεᾶ, βαγΊηρ ἴο 9η6 
αποίἸιθτ, πο ἔ]ιεα {5 Ηιῖς } {ος 

ης οοππαπᾶείΏ 6Υ6Π ο ππᾶς 
απᾶ 9 παΐετ, απᾶ {πεγ οἶΏοεγ 
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πια, 26 Απά {6 ατχὶγοᾶ αἲ {λε 
2ουπίΥ οἳ ιο (αἄατθηθβ, π]Ώιο 
ἵ5 οτοῦ ασαϊηςί (α1ΐ]6ο. 
ο Απᾶ που Ίο γοπῦ }ογῆι {οἱ 

/ - . 
χώραν τῶν «Γαδαρηνῶν, 
3 Δ » / . / 

ἐστὶν ἀντιπέραν τῆς Γαλιλαίας. 
ἐξ. λό / δὲ 5 α σσ ΔΑ Ν - 

ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ την γῆν, 

Απᾶά «μθγ βε/]εᾶ {ο Ειθ 26 
οοππίσγ οἱ μ6 (ἀαάατεπθς, π]]οἷι 

6 οτεν ασαἰπεί 8166. Απᾶ 2Ί 
α5 "Ἡθ οαπιθ "οπῦ {ο ]απά, τα ο6υ-- 

σ 
ήτις 

(οοχ.) τ-  Ὀππίαν το Ίοο οοπιροείίο αὐίααςθ, οἵπα πιοῦαπη 
απεπᾶασι εκ. Ἱπίορίονί {η α]ἴονοπι Ίοσσπα ἰπάίσασς νοἰαπέ, αΌἳ Τα ηί 
το εἰπιρ]ίοί ἆωσο, τοὶ οοσαροβίήθ εὔνρο, αάδιοο, αδαάμιο υὐαπίαι---- 

1ΧΧ. Ρτο Ελλη βοεπάετε {εοί, Ἀνάγειν τὴν ναῦν, Ἠ8γεπι ἵπ 

πιασὶς αἲιᾶΊπθπι (8α1ϱ6χς επίπα γάρηΐας αα1σθ, 1ωπ]το 5 : 4, ἆοἈ 

96: 129) ἄποςτθ, παυεπι 90ἱυεγε, ϱὐ ἀναγέσδαι, ἱαἱθ]ρο ἐν ππλοίῳ, 
αἱ Ῥ]επο Ιθαίίας, «Αοἲ. 28 111”. 59 α οπίου]. ἴσπῃ, “το ρυῦ 
ο” {6 απ αροπγαῖθ οριἠνα]οπί οἱ {116 νοιὈ. Το Ἰαμποι ” 1 οὐ 

Ῥτεσεπό τεδίτἰοῖες---ππίθες ἵπ ροδίτγ---ἶο {1ο Ῥγουθες οἱ τοπιονῖπρ 

9 νερεσὶ Ἰπίο ἐς παΐας {τοπη ἴο ροῦ π]οτε 16 πας οοπείγαςσἰρᾶ. 

Ῥοῦ. (Τ6χ.), {ο ραέ οαῦ {ο 5εα.’. ο ἨΓοιίς, “αἷο ίεεεοη πὖ ν” 
11ο», “« εἴο αἰῖθεσοι τοτα Ἰωαπᾶρ. ἩἙ]οοπαβε]ά (Αηποῦ ς “Της 

(ἀνήχθησαν, 84ρΡΙΨ »αῦν) ἵδ ὃ πρι σα] Έέτπι, απᾶ βὶσαϊβει {ο 

Ίοοξο ο55165, ἹγοῖρΏ ΩΠΟἨΟΣ, 11076 {ο βεαπασᾶ,” 

κας βία οἱ π]πά,” λαζλαφ. 1156 ποίο οα Ἠενίείοπ' οἳ 
Ματῖς 4 : 37 {5 τορεαίαά Ίθτο, 39 αρρΠσαδ]ο {0 Ίαζλαψ. 

«ΤῃμουρΏ 1 τθίαίη ἴἶλο τοπᾶρτίπα οὗ ἴμο Ἡ. Ῥ., 1ὲ {8 πού πὶεοσέ 

α σοπγ]οἴῖοι ἐλιαῖ ἔῑιο 86η5 ος « βίουπι ” Ίας ολαπσθᾶ αἴποο 1611, 5ο 

λαί το ποπ’ αρΡΙγ ἴὃ {ο α {α]1 οἵ ταύμ, ᾖαῖῖ, οἳ «που. 1, Ἰωοοίοτο, 

βιασοξί ’ριςί) α5 α εαυθϊθαίο, 6ο ἸΓαυδίος οἩ /βίογπι Τ18 

ἀρθαἰίου οἳ « ραςί) «ᾱ Ὀἶαςθί ο ππᾶ οἳ οποτῦ ἄπταβίου,) Ῥτδβεηίς 
να ὀΐεα Ἀθχε οοωγεγεᾶ Ὦγ λαῖλαψ.’ 

1 «πε πθγο β1ηρτ” συνεπληροῦντο. Βοαχ]θίῦ, Θμαχρε, Ν οι 

έοα (επος ης}, ἨΓαικοβδιά, Κεπᾶτίαῖς, Απρας, Μ. Ὑα]σαῖο, 
Μοηΐ., Ῥοσα, Έσαδπτας, “ οοπαρ]ευαπίατ,” Τ1ς πθαα] [οσο ος Ίο 

Ἱπηρειίοοί εἸοσ]ᾶ Ὃα τοἰαϊηεᾶ, ἵω τοπᾶετίης 16 Ὁγ πας ἴς {οτπασᾶ 
ἑτο Ρτορυθεείνθ {οπι ” οὗ ἐς Ἐπα. τοτΏ. 

 «Ἴγργο Ἱη ἄρηρετ ; . ἐκινδύνευον, ΠΜΟΠΙΦΟΗ, Ὑ/εβίαγ, Ῥοπη, 

Βψαιμο, Νοτίοι, Ἰαἰκεβε]ά, Ἐοῦ. (1α5., ἐπ οεγδο), “το το ἵα 

ἄθηρεν.” Ῥεΐρ., “ Ἱατεη Ίη ποοᾶ ”. 8. Ἐτ., “ ἔἰαίουί ος ρόπ1:” 

ῶρου. ο θρίαραη επ ρεβρχο,”. “αεορατάγ ” {8 ταποῖι Ίθες θαπιἰἒίας 

Όναυ “ ἄαηρετ,” Βπέ {ος 11 {οῦ ἐναῦ “ ομᾶασρον ”" 16 οὐδοίεκεεηί, 

Τ βλοα]ά Ῥτθίοτ “ππετο οπάαησεταά.” Της τετο οσοπτα (Ε Ῥ.) 
Έϊοσ]ες, 10 ι 9, πἶετο ενα ερί. 18 σχέζων ξύλα κινδινεύσει ἐν 

αὐτοῖς, “Ώο ναί οἸομγεῖὰ πτουᾶ απ] Ὃς επάαπροτοᾶ Ὁσ {Το 

γε ης πλῖσ]ι οὀσιτα ἵπ Ῥοε]ες. 190 : 9, {8 επιρἰογοὰ ἴα τοπᾶσίης 
ἐκιδύνευον, ἵπ ἴηο Ἠοῦ. Τοςῦ. 199” Βο Οαπιρ. 

5 [ση Ας γλοτο 16 ποὐβῖπς εκργεεβεᾶ ἵη ἴμο ἐοχί, απσποΊης 
10 ἐαἱ6 ῬτοπουἨ, 19 εἰιου]ᾶ Ίαγο Ώθεῃ ἠαλίοίαοά ἵη 1ο Ε), Ῥ., 88 ἃ 

διρρ]θπιθηῦ. .. 

ο “πθ αγς Ῥοτ]είπρ ἀπολλόμεθα, Ῥεπη, Βοαταῦί, Νοτίου, 

Ὅ]οῖς, . Τ15 τεπάθιῖης τηδείς ἐῑπε οοπά( τοι οἳ εταεἰπὀ»», 48 Ἰὁ οοἵ- 

τεεροπάς Ῥρετ[εοσ πι νο ῥτερεηὲ ἑεηςε οἳ 1 (γθοῖς, 

» α {167 πγοηᾶστεά |” ἐθαύμασαν. Ώλαχρθ, Μ. - Πμθις 16 ηο 

πθοθβαῖἑγ {οτ εεραχαΊπςσ {Ἡς οπου {οπα. 1ΐ5 πετο Ἰθιο, Τε 

οατ]ν Ώηο]Ιδι νουδίους Ιπάϊσαίο οἶθαν]γ ἴπο Ἰπβπεπορ οἱ ἴ1πο Γαζη 
οιᾶος οἳ πια Ὑαἱραίς, ἵη Ἰλμείσ αγχαποεπιθηἰς οἱ ποτέῖς.. 

ᾳ α{Πθγ εβ]]ρά ;” κατέπλευσαν. " Πγηᾶσ]ε, ΟγαΠΠ1ΘΥ, ὤΘΠθναη, 
Ὑψρεῖογ, Ῥ]ναιρθ, Μουίοη, Ὠίος, (λαϊκοί, “ βαῖ]θᾶ ἄοπη {ο.”) 
Ῥοῦ, (Τ16χ., ἔτι υσγὸ0), " ἐο δα ἴο απγ Ῥ]8οος”. Τήάᾷς]], ““ἰο δα 

γοπι ἐς λέβ]ι δρα ἐο αΊογε Ἠτείξομ., “µαταπλέω, Ἱ. 6. σλέω 

κατὰ χώρα», πανίβο αά Ἰουμπ Ὑαἱς., Μοπίκπας, Έπος, Έεσα, 

Οαεία],, Θο]μούέ, “ παπἰρατοταπὂ (ου, οοπωαςίθᾶ, «πανἰρανα() 1” 

Ὃς Ὑγοίία, “ εἷς (αΏτου αμ”. Τα1ΐ1ος,  οἷς ο βΐθη {οτὲ:”. ᾱ. Έτ 

απ] πανϊσαὀτουι ἡ Τορίαη απᾶ Βραηϊεϊι, παγεραχοῦ ;”. Ῥ]οᾷαίἰ, 

α πην]ρατοπο.” 

αρα ης οαπις;”. ἐξελθόντι--αὐτῷ. "Ἐξελθόντι αὐτῷ, Ίτ ἴλο 

Ρατα]]α!, ξαίς ὅ : 5, ἵ5 τοπᾶετεᾶ ἵπ , Ῥ.,  πήθη Ἰθ πας 60ΠΙΘ 
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ΚΙΝ 2ΑΜΕΡ) ΥΡΗΡΙΟΝ. 

Ἰωπᾶ, ἴποτο πιθὺ Ἰϊπι οπὲ οἳ {θ 

οί α οθγἰθίπ ΤπβἩ, πο μαᾶ 

ἀανί]δ. Ίοπβ πια, απᾶ πατο πο 
ο]οίμθς, ποἰί]ος᾽ αροᾶο ἵπ απ 
πομ5ο, δαῦ {π {19 {9π198. ἔμενεν, ἀλλ᾽ ἐν 

98 ΊΠοη Ὦρ 6αἩγ 2θβᾳς, ιο οτἷθᾷ |28 
οπί, απᾶ {611 ἄοπτ Ῥείοιο Πϊπι, 

απά πὶ(] α ]ουά γοῖσοο ραἷᾶ, Παί 

Ίντο Ἱ {ο ἄο πἰίᾷ «ορ, ὦςρις, 

ἔλοι 80η οἳ ἀοᾶ πιοδί Πσι} Τ 
ΏθβεοοἩ 11166, {ογιπεπύ πιο πο. ὑψίστου; 

99 (Ώος Ἰιθιαᾶ οοπιπιαπᾶεᾶ ιο ῥασανίσῃ». ᾗ. 
ππο]θαη ρὶτΙ6 {ο οοηθ οπί οἱ 1µοιΤΦ πγνευματι τῷ 
πιαη. Βου οζοπίίπιθς 1{ ηαᾶ σαπσΏί, 
μίπι: απᾶ Το πας Κερί Ὀουπά ση 

νων ἱκανῶν; 

ἀαΒΕΕΚ 15ΣΧΤ. 

ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς 
πόλεως,. ὃς εἶχε δαιμόνια ἐ ἐκ χρό- 

καὶ 
3 [ή Ν 3 1 / 

ἐνεδιδύσκετο, καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ 

δ Ιδὼν δὲ τὸν ᾿]ησοῦν, καὶ ἄνα- 

κράξας, προσέπεσεν αὐτῷ, καὶ 
φωνῇ, μεγάλῃ εἶπε, 7 ἐμοὶ καὶ 

σοὶ, ᾿]ησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ. τοῦ 

δέοµαί σου, μή με 
1αρήγγειλε γὰρ 

» ΔΝ ” . - 

θεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου' πολλοῖς 
Δ / / Ν 

γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτὸν, 

ΒΕΒΥΙΡΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

ἰαΐη πιαπ "οξ ἴ]ιο οἱ πιοῦ [ήπι, 
7ΨΜοΟ Ἰαᾶ Ἰαᾶ ἆθπιοπς "4ος α 

Ίοηρ πιο, αππᾶ 57ΥΟΥ6 πο ο]οί1θβ, 

σπου τοπιθ]ποά ἵπ α ἸοἈβδθ, Ῥπέ 

αάωε]έ ἴη ἴ]θ {οπηΏΒ. Απάᾶ .5606- 28 
ης ἆθβ05, ης οτὶθᾷ ο{, απᾶ {611 
ἄοππ Ὀθίογο Ἠϊπ, απᾶ υβα]ᾶ, 

πλ α Ιοπᾶ τοῖοςθ, ΊΠαί Ἠανο 

1 {ο ἄο πλ ιςο, ἆθβας, «θοἩι 

αρῇ 1ο Μοςί Ἠίσ] ἄοαγ 1 τε- 
βοθοο Τ1θο, {ουπιοηί πιο ηοῦ. 

(Ώου Ίο Ἰωᾶ οοτηπιαπάθα {1ο 29 
πποἱθαῦ αρῖτίε το οοπηθ οπὺ οἱ 
Πιο απ. Έου ν Ἰαᾶᾷ εοϊπαᾶ 

Ἠΐπι «ἄπσίης α Ίοπο πια, απᾶ 

ἱμάτιον οὐκ 

τοῖς µνήµασιν. 

ἀκαθάρτῳ ἐξελ- 

. «ΟΕ {1θ οἵγ;” ἐν τῇ πόλεως. Ἰλοπι., Οαπιρ., Ἠγαἰκθβο]ά, 
]οξ., Ἑϊοοίαξ (Ααποῖι), Αησαβ, Μ., Νοτίοα ( οἱ 11ο ἔοπη”), 

Μιγᾶσα. Τοῦ. (1μεχ.) ποΐίοθς οπο οἳ 116 πφος οἳ {16 ργεροβίξΐοη 

ἐκ, ενας: “ (8ροκθυ) ο έε ρἶαοε, οἶγο]ο, οοπηπιαη{ἔψ, Ἱνιεπο οπ6 
18, πηθτθ οπθ τθεῖάος. Τα]ο 8: 97. Οοηπιοῃ τοαάθτα 1 ταῖς- 

1εά Ὁγ πο Ίαησασσο οἳ ἴῑπε Ἑ,, Ῥ., “ οαξ οἳ {ιο οἵέσ ἱπαςπιαοὶ ας 

ιοί Ῥηταςθ, ποοοτάΊης το ος Ίσως Ἰοφμσπάί, Ἱταρίίες ἐναί ἴῑε 

ἀεπιοαίαο Ἱαᾶ ζ6 ἵμεο οἵτ, ἀῑτεοι]γ Ῥεΐοτε Το πιεῖ {1ο Βανίοα, 
π]ή]θ, ἵα {αοέ, Ἠής αΌοάθ πγας ἵπ {16 {οπιος,. Όοπιρατο Ματίς ὃ 12, 

καὶ ἐξελθόντι αὐτῷ ἐκ τοῦ πλοίου, εὐθέως ἀπήντησεν αὐτῷ ἐκ 

τῶν μνημείων» ἄνθρωπος ἓν πνεύἑατε ἀκαθάρτῳ, δε τὴν κατοί- 

κησιν εἶχεν ἓν τοῖς µνηµείοι. "λθ 1παἨ, ἰποτοίουθ, οαπ1ο ποῦ 

μ.οιῇ οἳ {16 οἵψ,” Ὀαέ “οί οὗ {1ἱθ {οπιῦς,” πΏθα Ἡρ πιοί ΟἨτῖςί. 

Κπίπω]: “Ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, Ἰοπιο φϊάαπι σὲ ]α γε 
ορωπάω», ποι. θ01πι 6κ πγῬθ Ἠοπιο Ἰ]θ ἵερα οοσαιγεῦαξ, πθο Ἱπ θᾳ 

ἔππο ῥαπιροτίς λαὈίέα, πα Υ. οχίτ. Ἱθρίίαν, ἐν οἰκίᾳ οὖν ἔμενεν.' 
1 Μασσσρεςς 6: ὃ, ἐγνώσῦη ὃ Ίόγος τοῖς ἐν τῇς πόλεως. 

Σ “νλο Ἰσὰ Ἠαά ;”. δε εἶχει Απρ. ΤἩε ἱπιρειίθοῦ Ώοτο Ίας 

Όιο ἔουορ οἳ ἴῑθ ρ]αρετ[εοῦ, Ῥθοῖγ (οη Αποσπς) Ὑεποίου). ἸΤτοί, 

(ἄταπι., 50, ρ. 192). 66 οἩ. ὅ : 2ὔ, ποίθ. 

3 ἁῇος α Ίοης Ἀπιοι"' ἐκ χρόνων ἐκανῶν. Ἐεπάτίας, Ῥεπη, 

Βμαυρε, Ν. οσίου. -- Ρ]η5ο: 1η ἴμο Ἐ. Ὁ. 16 Αα γ]ο]αΏοα οἳ οησ 
Ἰᾷἱοπα, ; 

κα ΤΤΟΤΟ; ἐνεδιδύσκετο. 

Ρἱοἷ,, Μονίοη, Καπά., Μ. 

5 “ποτ.” δος γ. 11, ποῖο. Ρο Ῥεηη, Βομτ]είέ, Ώπασρο, Ἐ επ. 
5 «ἀποιες” ἔμενεν. ἛῬοπα, Νοτέοι (« ἀῑὰ πο ἀπεῖ]”). 8ο 

(8. γ.) οι 1 98, 59 (63. 59, 40): 6 1561 14 110, 11, «Αοΐς 
28:16. Ἰ ὅαο. ἃ τι 11, οἰο. «Αίάς,” « αροᾶς,” εἰς, αἲθ, ἔο βαΥ 

"ια Ἱθαεί, οὐςο]εδοεπί. «Α απ αἱἐθγηα(]νθ, “τοπιαἰποᾶ.” 8ο Ἐοπᾶ, 
Καίο (η ἴοεο) 1 Μένει», Ἡ. ]. λαδέίαγα, πὲ 2οἨ. 1: 89.” 

Τποπα., ἸΓεβίογ, Βοαηοίέ, 0απιρ., 

ᾱ «ρρρίησ:” ἐδών. Ἴλοπι, ἸδδίοΥ, Βοαπ]εί, Ῥοκεί, Ὠίοῖ., 

Ῥουψ, Κεπᾶ., Τποἱηα]], ΝΤ. 

5 ας βα]ᾷ, σηἩ α Ἰοπά γοῖσο;”΄ φωνῇ µεγάλῃ εἶπε. 

παίπτα] οτᾶςς οἳ Ίο εεπίεποθ ἵπ οας ]αησμασα. 

Ὑ/γα]καοῖ, Ὠ]ε]ς,, Ῥοπα, Καπᾶ., Μαγᾶάσσῖς, Μ. 

5 Της φηρρ]επιαπύ “έλου” οἳ ἴἶο Ἐ. Ὁ. ἵς βαρεήαοις. Ἡέ {5 
οπαεεᾶ Ὦγ Κεπᾶ., Ώπατρεθ, Οαπιρ., γ/αζεξ, Ῥιοῖηβου, ἈοτίοἩ, 

Άτρας. Ἡ πνας οορίεᾶ βτοπι ΟΤαππιος Ὑ ουθίοῦ. 1ο], Ἠγμᾶ., 

απᾶ επούας Ἠανο “πο Φου Τὸ ἶ6 ΡτοβαΡίο {μαι ο ἵταηθ- 

Ιαΐοιβ οἳ Οταππιες {οοτεά Τω1αον, πλοβο ἰοσί ἶ5, “ἅα Φοῦπ 

Εοΐΐες ἆθς «ΑΙεπιδομείει»”. Ὀο Ἰμαίίο ας ἄτορρεᾶ ὅω. Ίο 
Ῥτοπουη {8 απιρ]ογαᾶ Ίτ {ᾱ. οἳ Θ. Ἐν. Ώραπ.. 19ε65., Ὀϊοδαία, Τίαἱ., 

Ῥαη., Που. Ν. Τεςί., Όστ. 

ἆ «ΟΕ {ο Μος Ἠϊσι οά 1” τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; Βο 

(8. .) Αοΐς 16:11. Ἠευ, Ἱτ1. Ἓλοπι, ὙΓεεῖογ, Έματρε, 
Οππρ., ὙΓακοί., Ὠ]αἷ., Νοτίου, Ἐεπά, Μ. Τ19 τεπᾶρτίης 5που]ᾶ 

Ῥο υπ/οσπη. 6ο οἳ. 1 : 99, ποίθ. ἘἨολ. 1. Γοςί,, ος Ῥδ. 

5 α1ξ Ἰαᾷ εοἰπεᾶ :”. γὰρ-- συνηρπάκει. Τ1ε Ἡ. τ. µας {ο]]οποᾶ 

νο Ἱπσοτγθοῦ τεηάστίησ οἳ Τγηᾶας, Ἠ1ο τεπᾶργθά πολλοῖε χρό- 

φοις 38 ἴλοιρ]ι ἴ6 αὰ Όθου εαπἰτα]επύ {ο πολλάκις, “ οἴῖοα,” ος, ἵπ 

οτε; Ῥαΐ]απορ, “ οΗβπίταος.” σπορ {19 αἄνοιρ ἵαδ Ῥ]ασθά 

Ὀοΐοτο έιο γοτΏ απᾶ 15 ποπιπαξϊνο. Τί νεο (εημ]να]επέ το 1ο 

Τμαία οογηέρίο, {ο δείσε, ο βταρ ἱοσείμοτ, βΤαορ ασ, οἳο.) ἴς 
τρπᾶεταᾶ “ ποῖσα”. Ὦγ Βοασ]αίό, Ίαἰκαβο]ά, Τἱοἷ,, Ὄεπα, Οαπαρ., Μ. 

πΕῖς ἵς Ῥτα[ογαῦ]θ {ο “ οπαρ]{,” 5 15 οοπίοτπις {ο Ῥτεςοηί πδαρο. 

Ίε εαγ, “-α πια 15 δεἰσεή γην ἰπβαπϊθρ” " δείρεά πηι βραςπαβ," 
ος, «α (ενος εείσαά Ἱπι,”. Έταδ., Ῥσσα, Βο]οῦί, "' σοτίρασγαἰ. 

{ α ἁπηῖης α Ίοης πιο;” πολλοῖς-- χρόνοι, Νοτίου, 1ή., 

Ὑγαϊκεξ, (" {ου α Ίοης ἴππο ”), Θοατ]ε[ή (γα Ἴουης πι”). Ἐπίπαὶ: 

« Πολλοτς γὰρ χρόνοι συνηρπάκει αὐτὸν, Ἰηᾷο α ρ]ατίρα5 ααίεπι 

απηίς θἵπι οοραθγαζ. 7ολλοῖς χρόνοι ποβας Ἰᾶδαι Ῥυΐαί 

Τ]5 19 {ιο 

9ο Ίβο, 

οπές”. Ἑθν]αῖοι οἳ Μαεῖς, “απ Ἡθ οαπιο οπ”. Ἠουίηβοη (1/0., ἐπ 
5εγόο) : Τ18 ἴουπις ἔτοπι ἐλδεῖν παοτο ΠεηποπΕγ εἴραϊᾖν ἴο σοἼπο, 
5ο Οαί ο. ᾳ. ἦλδεν ἵν ταγα]γ αεοᾷ οἳ οηθ πιο ϱσος αμα] ἔνοπι 
Ρἰασθ””. μπαρ, “Ῥοΐης οοπιθ.” 

Τίς ἵ5 αἀορίεά ταίλου ἴλλαα “«Γοτή,) 8 παποῖι 

Ίποτο [απαϊ]]ατ, ἴτοπι οοηςἰαηῦ δρ. 0 Απσας, Μ. 

ες οοαίη πια’ ἀνήρ τι Της ἶ6 νο παίατα] οτᾷθς η 
οας Ἰπησαασθ, Όαπῥ., Πἱοἷς, Βουχ]είέ, ἈΤ., Κεπᾶ, ὙΓακος, 

. ο οπὐς ἐπὶ. 
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ΚΙΚά ᾷΙΑΝΜΕΡ) τΕΠΘΙΟΝ. 

οἰαίης, απᾶ Ίπ 19ἱΐθι5; απᾶ ο 
Ῥτα]κο {ιο Ῥαπᾶς, απᾶ πας ἄτίγοι 
αἳ Πιο ἀθνῖϊ {π πο πή]ᾶσγηςςς.) 

80 Απᾶ «ερας αξ]κοᾷ Ἰήπι, δαγ- 
πα, Ίμαί ἶς {Ἡγ παπι} Ἀπᾶ Ίιο 
οαἷά, Ἱμορῖοα: Ώθοβαξο ΠπΠΥ ἀθτί]ς 
τους οπίθγοᾷ Ἰπίο Ἠϊπα. 

δ1 Απᾶ Πιο ὈθδοισΠί Ἠΐπι, ἐιαῦ 
Ἄᾳ ποπ]ά ποῦ οοπιπαπᾶ (επι {ο 
βο οι {πίο {Ἠο9 ἄθορ. 

Ἠογᾶ «οἱ πππηψ βΥήπο {οθᾶῖης «οπ1.θεῖν, 

αβΡΕς ΤΕΣΧΤ. 

Νο» κ εν / 8 / ' 

καὶ ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσι καὶ πέδαις 
" / / 

Φυλασσόμενος, καὶ διαῤῥήσσων 
Δ .-- ο. ς 3 - ρ 

τὰ δεσμὰ ἠλαύνέτο ὑπὸ τοῦ δαί- 
ς Ἂ / 

μονος εἰς τὰς ἐρήμους. 
/ ο ω.. ε 5 ο / 

ρώτησε δε αὐτὸν ὁ Ιησοῦς, λέ- 

Ίγων, Τί σοι ἐστὶν ὄνομα; 
ο [ή ιά / εἶπε, «1 εγεών' ὅτι δαιμόνια πολ- 

' 3 α / 

λὰ εἰσῆλθεν εἰς αὐτὸν. 
” 5» ο ρ... , 

παρεκάλει αὖτον ἵνα μη ἐπιτάξη 

99 Απᾶ ἴιοιο Ὑπ5 ἔοτο απ΄ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἄπελ- 
ὃλ ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων 

ΠΕΤΊΘΕΕΡ ΥΕΕΒΙΟΝ. 

-πο πγας Ῥουπά πζἩ ομαΊπς απᾶ 
{6(ύοσβ, απᾶ Ἀσυατᾶςά; απά 
ἠρτοα]ατηρ {πο Ῥαπάς, Ἡο πᾶς 

ἀτίνοι Ὦγ ἴιο ἄθπιοα Πίο ἴπθ 
ἀρροτῖς.) Απά ᾖθδις αρ]κθᾶ 1ήπι, 30 
βαγίπς, ιαῦ {5 {1γ παπι Απᾶ 
Ἡθ 818, 1θσῖου.: {ογ ΠΙΑΗΥ ἆθ- 
πποης αλα οπίογοᾶ Ἰπίο Ἠϊπι. 
Απᾶ ο Ὀρδοισ]έ Πήπι φαί Ἡθ 51 
που]ᾶ ποῖ οοπιπιαπᾶ {επι {0 6ο 
οἱ Ἰπίο "16 4ΡΥ8Ε. «Απά πετο 55 
πας θιο -α. Ἱετᾶ «οἱ ΤπαΠγ 

0 ἐπη- 

ὋὉ δὲ 

δε καὶ 

ηαοά πολλάκες, ππα]θ, Ῥοσρβεῖῇ θπῖπι ν. 27, ἔκ χρόνων ἐμανῶ», εί, 

χφόνσε βαπῦ Ἡ. ]. απαὶ αὐ αρ. Ῥ]αζατοὶ ἆο Ῥαεγ. Ῥάπο. 14 : 26, 

οἵο, Ἐοῦ. (195. ἔπ υεγῦο) : “ο, χρόνῳ. χρόνοις ταατκῖπα επιθ 
πθη, {η, ἀμτίπα αωλίοι. Ἰωκρ 8 : 29, πολλοῖς κ. τ. Λ., Ἱ. 6. ἴπι 

ἁπιίης, εἶπο Ίοπᾳ {ἴππρ” Τη Αοΐς δ : 11, ἑκανῷ χρόνῳ 8 Τ6ι- 

ἀετεά ἵα Ἡ. Ῥ. “ οἳ Ίοπς πι" δρα, «α πιπ]ίο Ίεππροιθ:” 

Βολοῦέ, “εκ Ίοηβο {οπιροτο.” Ὢο ἸΓεαίίο τοῃάοτο ἐν χρόνων ἔκα- 
νῶ», ν. 27, απᾶ στολΛοῖς---χρόνοις, Ἀθτθ, «Ὀψ “ θοῖῦ Ίαπσου Ζοἱ6.” 

5, Ὦγ., “Ἡ Υ αναῖε Ίοπς-ἴεπιρα, ”. ῶμ6γ., “Ῥοτηαο [Πιαρία] τηποῖιο 

Βθπιρος”. Ρϊόᾶαίϊ (τν. 11, 29), " ]ὲ Ίαπςο ἔθπιρο ;”. Ὥαη. (ος 
γθεθε), “ἆ Ίδης Τἱᾶ.”. Οοπρατο ἀπεδήμησε χρόνους ἐκανούς, 

Τα] 30 :9. Το ρᾷδεαρες--πλό Ἴατε Όεοη αποϊθᾷ ἤγοπι ὧια 

Βερίπασίηῦ {ου {19 Ῥαχροςο οὗ εἹοπίης, ναί, ἵπ Ηε]]επέφίο πας, 
χθόνος 18 θαἱνα]θηί το γεαγ .(α5 ἵπ Ίλια οἱαξείςς)----ᾱο ποῦ 5εεπι {ο 
ο ἀροίείνο. 

8 αἩρ τας Ῥοππᾶ :”' ἐδεσμεῖτο. 

ὙΓείίε, “ον πατᾶ πεὈιιπᾶθη.” 

Ἂ αοπατᾶεὰ 1’ φυλασσόμενος. ἈἘαθηᾶνίοκ, Ν. ο Ὑγεῖίο, 
αππᾶ Ῥοπασ]ιοί”. Ἔτοπι {θ Ἰάπαααρο οἳ ή Ῥαβδασε, -απᾶ 11 
Ῥτδσαμίίοης νη]οῖι αὖθ :αππασς ἑαίκοι ση] πιει πνίιοςρ «γίοίοπος 15 
ἀθατοᾷ, νο -αοἴς ασθ Ίθτο ἀρποπ]οεά. πο ἀρπιοπῖαο πας ολαίἰπεᾶ, 

απᾶ αἱθο αμαἰολεά, οὉ ϱαατάεᾶ, Ἐεπορ «11 παίατα] τοππα]ς ἵπ ἴῑα 
Ῥατο]16] ρασδησε, Ἠζαιής ὅ : 4, τοῖοις, ας 16 πνου]ᾶ 6οθια, το ἔμοςο τΥἩο 

βυατᾶά Εΐπι, καὶ «οὐδεως αὐτόν ἴσχυε δαµάσαςε, “που οοπ]ᾶ ΑηΥ- 
πο απιθ {Ξ- ουεγροα, σαὐάυε) «πι Τπθ αροτο τοπᾶστίπς 

Ῥτίηςς ουύ 411ς.όπο ἰᾷθας.οἳ {1 ἑεχί πλ ρτορου ἀἰςιποίπθςς, 

α «τεάκίηρ:” διαῤῥήσσω». 19 ρασοἰρίαΙ «οοπείταοίίοη -ἲς 

λαῦ οἱ ἡλζοςίογ, -Βοασ]αίέ, Ιζοπάνῖο, Τποἰπαί!, Μ., Ἐλοίαις, 5.Ές, 

Σα ἡπίο-ἶ1ο ἄεεονίς ;”' εἰς τὰς ἐρήμους, 6δῖεγ, Ὀϊοίς, Ἐ επᾶ,, 

ΤποϊπαΙ, Μ. . απᾶ Ῥ. Ἐν, ἆμης 169 ἀδεοτίς ; ” Ἴμει., '-ᾱ 1ος 

ἀρεροβ]αᾶος ;” Ῥ]οᾶαί, “πο” ἄρεενα, Ἠεῦ. Ν.Π. Πα Τβ. Μψτ., 

Ἰθοα κος. (« πίο, ος ἐο 1ο ἄθεοιῦ”). 86ο οἳι. ἃ : 2, ποῖο. 

κα Ἀαᾷ οπίοιθά Ἰπΐο ;” εἰσῆλθεν εἰς--. Πλοσι., 1 εείετ, Ὁσαι- 

1εΜέ, Ἠΐοῖς, ( Ιαᾶ οπέογεᾶ ”), Οαπαρ., Μ. Ὑπαρ., Έτας., ΟαξίαΙζο, 
μαπαγθτανί--ἵπσ”..Βολοῦς (« ἱπανοτιπῖ "). ΄Τ]1ο αοτὶοῦ .Ἠθτο, 15 
οᾳαἱνα]επί ὕο 116 :Ρ]αρευίεοί, ἘΒπαίίπι,, «1211. 2181, 85 ει 

11ο «χοϊαίοη -οἳ «πιο 9 ιθαβήοιοπί]γ οἶθρν «ἴνοια ἐ1ο .οοπίοχί, {1ιε 

βοπἱςέ ορᾳ .Ί9 :οπιρ]ογθά :Ιησίραα.ο{ ὧλο Ῥ]αρει(θού ἵπ.παχγα{ῖομ.” 
Θο8 οἳ, ὅ : 2ὅ, ποίθ, 

Κοπάτίοῖ, Βοαγ]ουέ, Μ. Ὃε 

1 “πο Ῥεβοπσ]Ώό ;”. παρεκάλει. Βματρο, ΜοσίοἩ, γαι. . Βο 

ἵη πο Ῥατλ]]οὶ (10. γ) Μας ὅ 110. ο Ὑγείέο, «ες Όαῦ μι” 
Τοευ., “Ίε τοραδα [αἱ ἹοπιΌτο].” «/αιμόνια, 35 α πειίεη, πρ] 

νθ τεσατᾶρᾶ α5 1ο ϱαΏ]εοῦ, οἱ ποπιπαβίνο οἳ {ία τετο (ἴῃ ιο 

οἱηρα]αγ), 5], 35 ἵπ {ρ ποχέ τουθρ τα απο παρεκά]ου» ρατα]), 

Ῥασα]]ε], Μα. 8: 81, πα Ἴαγο οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλου», απᾶ 

α πο ρατα]ε], Μασ]ς ὅ : 14, παρεκάλεσαν---οἳ δαέµοπες, :νοπι 

ἴμεςρ οοπᾶ1δϊοπβ, ὤπετο ἶ5 {ο Πήρλεεί ρνοραβίΠίν ἐμαί ὁ ἀνδρώ- 

πος 19 ἴλθ ποπηηαἶτθ Το ἐπ νοιὸ Ἡετο, α5 γα]! ας Ἱη Ματὶς ὃ : 9, 

Ας ἰπαπε]αίους Άαβνο Ῥ6ρμ,αῑγίᾶρά {π ἰμοίτ τίοψς.,οἳ {ο Εταπηπιαίή- 

σα] απα]γείς οἳ Εηής Ῥαξκασο, 1 πομὶᾶ Ρρίπος θλς ποίο πι πε αματρία: 
«ΟΥ; αοοτάζπρ {ο δοη16, Βιογ. ” 

πα μο αὖτες.; ” «τὴν ἄβυασον. Τπσπκοη, πεείογ, Βοατ]είί, 

Ῥίας,, Κεπᾶ, Αποις, Τμοϊφα]ὶ, Ἰανάσοῖς,Μ. ας. Νοπίρηυς, 

Ῥεζα, “ἵπ αρσεδµμτα.”. σε, ᾖδοοσι. Ἠοῦ. Ν. θείο τι. «Α6 

πθ Ἠαπο {1θ ποτά: ἄεορ” (65. βά8 ορ) αβρ]οᾶ Το ήπιο 5εα, ος Ία]το 
οὗ 6.166, 1 {5 ἀβεϊταρ]θ {ο ἀἰθησαϊεϊι ἄβυσαος «ἴτοτα «ποτά 
πνη]οῖι ἠπάϊοαῦες .ἆεερ αυαίεγ. «ο -2 Όοτ. 11 :325, ποιο 'ἀεερ” 

(απ, βνό ᾧ) :οσοατδ(Ἡ). Υ., “ α πὶρης απᾶ-α ἄαγ 1 Ἰαγο.Ὄθον ή :11ιθ 

ἆραρ 3), 15 ανἰᾶσηδ]γ «τοίθτς Το ια δεα, «88 18 16 οοηπεσἑεᾶ ο) τρὶς 

εναυάγησα, “ ἴππορ 1 'ααπετοᾶ -εάρπτοοῖς.” : ΤΠίς  ποτᾶ οοοῦβ 

ηῖῃθ πιεα 1η {μθ Ν. Τε, «Τήνο οαβος Ίατο Όδοι αἱγουάγ ποἱοεᾶ. 

η Ἐεν. 9 : 1, 1ὲ 18 ρτθεοθᾷθᾶ «Ὀγ φρέαρ, α- ρὲἱ,-0ε]!, ος οἰδίεη 10Υ 

παῖον, απᾶ «τοπάθτοᾶ Ίπ ἐς Ἠ. Ὑ. “δοΐζοπ]εες ρἱΐ. ' πολι 

Ῥ]αοθς 1η ἐῑιαί ῬοοΕς, ἵ. 6, 1151: 11 181 20 11.9, ἄβυσσος βἰΑπᾷΒ 
αἴοπε, απά 6 ο] Ἱπηρτορο]σ τοπᾶεχοά “"Ῥοίοπι]εςς ρἵέ "Έτοπι 

ίς ]ηαί τρπιοχῖς, Ἱο]ποτοτ, τααςσὲ Ώο οχοθρίας 9 2, Ἡ]οτθ. πο μ9ν8 

τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου τοπᾶριθᾶ “λε Ῥούίοπι]θςς Ρἱ8,”.απᾶ αραίη, 

ἓν τοῦ φρέατος, “ οἳ Ενα Ρἱ. Τῃ αἲἱ 1νοςο τοπᾶσνῖυσς {1ο Β, Ὑ. 
{οἩοινθᾶ Τγηβαῖο νοτοαΜίπι. «ΑΛ Ίγες” 16 παϊυτα]ίσεά αμ ου 18η- 

βααρο. μαι ἰ5 πο ἄἱδρηίο 45.Το {ές Μἰσπϊβραίίοι. ͵Τ ἄθεπι ἰἲ [με 
πιοςῦ αρρτορυίαΐθ ἔθυπι ἴη αἲ] οὐδθς πηατ ἄβυσσος οσσµγθ. 6. απᾶ 

5, Ἐν, "Τα]πιο: ” Ἴρου. απᾶ Βραμ., " ϱἳ αήκπιο ς”Ὠἱοβα! απβ 
Τα]. “ ποῖ) αὈίςςο”.. Έτοπα 2 Ῥεΐ, 2 :4, σειραῖς ζόφου ταρταρώ- 
σας παρέδωκεν -εἷς . «αρέσιν πετηρηµένους, «ο πγου]ᾷ .ΒεΕπι ή 

ἄβυσσος 18 θᾳαἱγα]θηῦ {ο.τάρταρος, Ὑἢθη.ἔμοσθ.ἶ5.χθ/θγθηοθ {9.116 

4Ροᾷο ο ἄρπιους, ος ενί] θρἰπές. 

549” “Απ {6 ρτορες οπ]γ π]θη -μ9 πβσί- πεοχά οοπΙΠΙΟΠΟΘ8 
πα νουε] δουπᾶ, 
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ΚΙπα ΙΑΝΜΕΘ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

ἄιθ πιοππ{αϊα: απᾶ {1ου Ῥθβδοισ]ί 
μπι ἐραβ πρ ποιυ]ᾶ εαΏος ἴ]οπι ἴο 
ορίου 1π{ο {ποπι. Απᾶ Ἡο 5αβοτθᾶ 
σιοπα, Ι θεῖν. 

98 που πτοπί {1ο ἀθνι]ς οπύ οἳ | 55 
ἐνο πιαη, απᾶ οπἰοτοᾶ Ιπίο {πο 

απίπο: απᾶ {1ο Ἱετᾶ ταπ υ]ο]οπ{]γ 
ἄρπη  5ΐθορ Ῥ]αορ Ἰπίο 11ο Ία]ο, 
απᾶ ποτο οἸο]κοά. 

84 οι {πα6γ ]λαῦ Γεᾶ έλεπι 
βαν π]ιαῦ παθ ἆρπθ, 0ου Ποᾶ, απᾶ 
ποπέ απά ἰο]ᾶ  ἴη 1ο οἵγ απᾶ ἵπ 
ἴιο οοππ/αγ. 

86 Τεν {πογ πεηί οπ{ {ο 566 
π]ιαί πας ἄοπθ; θπά 02116 {ο ὦ6- 
515, απᾶ {οιπᾶ {6 πιαπ οαῦ οἳ 

καὶ ἀπεπνίγη. 

ἀγρούς. 

γεγονός" 

σπσεκ 1ΕΣ1. 
« - β έ ω ἐ ο . 
ἱκανῶν βοσκοµένων ἐν τῷ ὄρει 
καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα ἐπι- 

5 ο) . 3 / ῃ) 
τρέψη αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἶσελ- 

/ -ν 

καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. 
/ ΔΝ λ / ΔΝ 

ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ 
κ ΄ ο) 3 Δ 

τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθεν εἰς τους 
χοίρους". καὶ ὥρμησεν ᾗ ἀγέλη 

κατὰ τοῦ κρημνοῦ ες τὴν λίµνην, 

/ Ν /. 5/ 
βοσκοντες ΤΟ γεγενημένον͵ ἔφυ- 

γον, καὶ ἀπελθόντες ἀπήγγει- 
λαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς 

ὅδ ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ 
καὶ ἦλθον πρὸς τὸν 

᾿]ησοῦν, καὶ εὗρον καθήµενον 

ἘΕΥΙΘΕΙΡ ΥΡΙΒΙΟΝ. «ς 

απίπο {ροᾶϊης η {19 πιουπ{αίη ; 

απά {116Υ ῬοξοισΠί Ἠΐπα {ο ροί- 

πρ (Ποια {ο οπίου Ἱπίο {μθπι, 

Απᾶ σ19 ρογηη οᾷ ἔθιι. μετ 

σἱμθ ἄθπιοπβ επί οσί οἳ {ἴπθ 

πηαη, απᾶ οεπἰ{ετοά Ἱπίο {ο 

ΕπΊΠό; απᾶ ἴμο Ἱθτά τταδοᾶ 

«ᾖοπη ἴπθ βίθερ Ιπίο ἰπο Ία[6, 

απᾶ (σας ολο]κᾶ. Απά Ώιοςο δὲ 

ψηο [οᾶ έλεπι, βεοῖπςρ π]οῦ Ίγαβ 

ἄοπθ, Πα, "απᾶ "τοροτίθά ἐέ ἴη 

ο οἱ απᾶ {π Ώιο οοἹη(ίτΥ. 

Τ]αοτ ιο πεπί οπύ {ο 966 56 

"πλαῦ Ἰαᾶ Ῥθοι ἆοπθ; απά 
αἨογ οἈτηθ ἴο ᾖθδας, απᾶ {ουπᾶ 

ο» δ 

δὲ Ἰδόντες δὲ οἱ 

4 {0 ρε,” ἕνα ἐπιτρέψῃ. Βο(Β. .) Αοίβ26 11. 1 0ος. 
14:41 16:71. Ἠοῦ. 6: 5. Ιαπάτίαῖς, Βοατ]εί., Ρῖοῖς., σαπιρ., 

η ]οπι., ἨΜυτᾶάσοῖς, Ἠλείπις. {. απᾶ 9. Ἐτ., « ρευπείσα τ”. 106Γ., 

αρ ἷθς ῬετπήΏεςο ;” Ῥ]οᾶαιῖ, “ ος ρετπιείέεςε.’ Ἐοῦ. (1,εσ.). 
α Ῥετπιί ”' αοοοτᾶς πἰ Ῥχοξεηί πςασθ, Ὀείπο πιο] πιοτθ {Γεᾳπδμί- 
1Ψ απιρ]ογεά {ο εχρτεςς ἴμθ {ΠοπρἩ οἳ α[οιυίπς, έδαν  υβον.” 

» «Το ρεπϊεᾷ ;”. ἐπέτρεφεν. 88 ]ᾳ5ὲ ποίο. 

πο ἄρππους πες”. ἐξελθόντα--τὰ δαιμόνια, Ἀοβπ]οῦ, 

Μαχᾶσσ]. Τ19 ἱπτειδίοη οἱ ἠιῖθ βεηίεποθ Ίπ 11ο Ὦ. Ὁ. 18 ππποςθβ- 

ΕδΙΥ. . Τα 116 Ῥατα[Ιεὶ (1. Ὑ.) Ματς ὅ : 18, 1ο 6.πηθ πγοχᾶ, ἐξελ- 

Φόντα τὰ πνεύματα, ἵ6 τοπὰετεᾶ 5ο α5 {ο Ῥτεβετνθ {16 παιγαί 

οτᾶες, “16 απο]εαπ θρἰχῖί πεηπύ ου,” εἰο, Τ18 ποπαπαῖνο 15 

Ῥ]αοθᾶ Ῥείοτο ιο γατὈ (ος ραχὐῖοῖρΙθ) Ὁψ Τοπι., λείο, 9 Ἡ81ρθ; 
Ῥ]αἷς., ἽΓακεί, Ῥεημ, Οαπιρ., Κεπάτίοις, Τπε]αΙ!, Μ., ὙΙομέ 

Ἐμείπις, Βε]ρ., Ὥε ὙΓείίε, (. απά Β. Ἑν., Ώαη., Ὀϊοάα, Τα]. 

Τηιθ {ηγετίθά {οιπα οἳ 119 βθπίοπος πια7 Ὦθ Ιχαοθᾶ Ῥαο]ς ἵο Τγη- 

ἀα]θ, ἤτοπι Ἠΐπι {ο Τωἱμες, απᾶ ἴλοι {ο {πο Ὑπὶς., “ Ἐσίεταπῦ 6ἴρο 

ἁθπιοπία: ”. ουσ Ίπ πο ἸαΏη, ποτ {ς, αἰτῖοί]ν ερεακῖης, πο 
Ἰηγαιβίοπ, ας ιο οτάε {8 πο ογάίπατγ οἩς η ἐῑιαῦ ]αησπαρθ. 

Σ «παφμεᾶς”. ὥρμησεν. ἸΝΕΞΙ6Υ, ΤΠΟΠΙςΟΠ, Βοατ]είέ, Όπατρε, 

Ἰοτίου., Γαία, Ῥοπη, Οαπιρ., Αππις, ΤΠε]., Μ. Ἐοὺ. (Τχ., ἵπ 
νεγδο), “ἐο γως]ι οπ, ππους }ογιμαγᾶ ἐπιρείιοια]ψ.”. Ῥτοϊβο]ι.: “Ῥίοῦ- 

ἴμγ---ᾱο 6ο αἱ {εείαν οσα Ἱπαρεία, /ετογ”. Βο Αοὶς 19 : 29, ὦρ- 

μησάν τε ὁμοθυμαδὸν εἰς τὸ Φέατρον, Ἐ. Ὑ., “1ο ταθηοᾶ η 
οπθ αοροχᾶ {πέο {1ο ἐμοαίχο”. Όο ὙΝείίς, «65 θἰάνπίο ἄῑς Ἠοειᾶς ;” 

Βαΐρ., “ ἆθ Ἱετᾶᾶς εἰονίοᾶε.” ΤΠ6 ναι ὥρμάω οοουτΏ {π εἰ 

Ἰηείαποες ἵπ ἴμο Ν. Τεςύ. Τη ο], 1έ εου]ᾶ ο τοπᾶρτθᾶ Ὦγ τας] 

» αᾷοπη {1θ εἴθεορ;”. κατὰ τοῦ κρημνοῦ. ἸΚεπᾶτία]ς, Μογίομ, 
Ῥθπα, Ῥοομσ {οι πο ρατα][ε], Ματῖς ὃ : 19). Τ1ο απῖοῖς εἰιου]ά 

Ὦ οἳ] πισαας θ τοἰαἰπεᾶ ἵη ἐναηρ]αέίπς (ίς πνοτᾶ, “ Φίοθρ,” ας 

Ἠοπη, βἱρηίβος αἩγ ρτοοἱρίίους Ῥ]ασα, ᾖ11ῇ, πιουἑαίη, τοῖς, ργεοίρίοε. 
Βθο ὙΓορείος απᾶ Φοἴμησου, Ταοπασίθς, οτί. « Βέοορ.” 

{6 πας οποΚκεᾶ ;” ἀπεπνέγη. η ἴπθ ρατα]]ε], Ναχ]ς ὃ 18, 8νθ 

ποπηἰπαφῖτο 16 {16 8απ16, ἀγέλη, γεῦ ἴλετο ιο νοτὸ ἵς ρ]ατα], ἐπνί- 

γοντο. «Α8 {Ἠθ ποιΏ 18 οοὐ]εσίίνε, Ἡθ ΤΠ πςο εἶπεν {1ο βπρτ]ατ, 

ος ρ]αχα], η τεπάρτίηρ ἴμο γετὸ. Έου αοοατασγ, ἴλπο {οττα οἱ 11ο 

ἡοχί ἵ6 Ῥγεδετνθά Ὦγ “ πας ολοκεᾶ» Ὑπ]ρ., Μοηί., Έτας., Βεσα, 

Οαξία]ο, “ ρτες---θαΠοσαίας ϱδῦ:”. Βεῖς., “ ἆρ Παιᾶᾶς---Ύογαπιοοῦ- 

4ρ” (Ίπ Ματῖς ὅ :158, “ τοιβπιοοτᾶςπ”}; Ώο Ἰοίίο, “ ἀῑο Ἠεετᾶς---- 
οίαα]ς”” (Ματς ὃ : 19, “ εἰ ετίταυκεη ”). 

α΄ Τῃο τοαάίορ οῇ ἐ1ο Τοχί Ἠεορρί., ἀπε]θόντεε (0ο/οιο ἀπήγ- 

γειλαν), ἵδ «αποθ]εᾶ Ὁγ ατίεξΡ., Ἐπαρρ, ωαομπίαπη, Τἱβο]ιοπάοτέ, 

Τπεῖϊς, Τϊέμπαπη, Θομοίσ, ο]ιοῦί τθππατ]ςς: ““Ωποά τι]σο απίθ 

ἀπήγγ. αἀάίίατ ἀπελθόντες. (εκ Μαι. 8 τ 58) Ο11εεΡ. αἱ]απε 

τοοῖο ἀθ]οηῦ ααοἰοσίἑαίο Ῥ]ατίπιοταπα οᾶᾶ, (185 απο.) ΥθγβΒ., Ῥ6βος., 

ἘΠΙοΣ., Απν., Ῥετα. Μαπιρῃ., «Αιπ, οἱΠ., Βαν., υἳρ., Πβ] 

Ῥ]οοπιβε]ά : “ Ἀπελθόντες, Ὀείοτο ἀπήγγειλαν, ἵδ τ{ρΗ]γ οαπορ]θά 

0γ αἩ Ἐάιίοις, ας Ῥοΐης αὐθεπὸ οπι αἱπιοξύ αἳ Μβ6., απᾶ, πο 

ἀοαῦε, Ιπτοᾶαοθα ἔτοπι Μαν, 8 : 98.” 

 ατοροτθεᾶ ;”’ ἀπήγγειλαν. Ῥο (Ε. Υ.) Λος 4: 25. 1 Όου, 
14 :25.. 19 τετΏ βἰσπ]βες {ο ὀεαγ πει, ΟΥ α ΊΊθδεαβε 1τοπα 0ΠΘ 

Ῥθτκοη, οΥ Ῥίασθ, ἵο αποίμετ. Ἠθῦ. (1οχ.), “ἰο γεροτὲ»”. Τ4ᾷεΙ], 

Μο αγγ! ὑαοι ἐάΐπρς οἳ α ῑήπα, Τεροτί, ἱαᾶη γεπιπσίατει 

γπρ., Μοπύ., Ἡσαβπαας, Οπβία]ίο, Βοποἱῦ, “ ππποϊανεγαπξ ;”’ Ῥοζα, 

« αηπαποϊβταπέ”. «Το 161” Ἆης Όεον πιαάο {16 εαϊνα]επό οἳ 5ο 

ππαησ γοτῦς ἵη {1ο Ἡ, Υ., δισ] 5 ἀπαγγέλλω, διηγέοµαε, ἔκλα- 
Λέω, ἐξηγέομαι, ἔπω, λα]έω, λέγω, µηνύω, οἵο,, Ὠιαῦ 19 {6 ἀθείτα- 

Ῥὶ6 {ο τθβγίο {5 πάε αρρ]ϊσαμοὮ, 48 {5 35 ἁοοπταο πῇ] 

Ρουπιήζ, 

5 «πμαῦ Ἠαά Ῥθεη ἆοπα;”. τὸ γεγονός. ἹΝοτίση, Ῥεπη, Μ. 
Έτας., Ῥσσα, “ ᾳαοᾶ [ποῦππι εαῖ.”. Τηο Ῥ]αροτί ἵ8 επιρὶσσεᾶ αἱδό 

ΡΥ Οαπιρ., Κεπά., απᾶ Ὠίοις. Βομοῦξ, “ ααοᾶ εγεπεταί ;”. 1565., 
κᾳπθ Ἠαρία εποσᾶἰο”. «ΑΙθγηαῄίτο τοπᾶσιίηρ, “ π]αί Παᾶ οοπ1θ ἰὁ 
ρᾶςς.” 

κ κ1μογ.’”. Τεν ἶ6 8οππθ οἈκδοπηίγ π ἐπί δοπίοποθ, 1 {πο 

Ῥίέοποῦα {6 πού οχρτθβρθά Ῥοΐοτο «' σαπιθ,” ερρθοῖαἲ]γ 35 α βεπ]ςοἶοτ 
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»ΚΙΝα ΦΑΜΕΘ) ΤΕΒΡΙΟΝ. 

πλοπι {πο ἀθτ]]ς πουο ἀερατίεά, 
Εἰέησ αἱ {ιο {6οῦ ο{ εσας, οἱοί]ιαᾶ, 
απᾶ ἵπ 5 τὶσΏ6 τα]πᾶ : απᾶ ἴ1αογ 
πεις αἰταῖᾶ. 

56 ΤΠ6γ αἷξο υ]Ώ]ο] απ’ {ἵ, γοἷά 
Όιθπι Ὦγ π]αί ππθαης Ἡο ἡλαί τας 
Ροββ6886ᾷ ος {1ο ἀθτί]ο πας Ιοφ]θᾶ. 

δτ Τπθη {1ο π]οῖο παπα] γαᾶς 
οἱ ο οουπίγ ος {1ο (9ἄαταπεδ 
τουπᾶ αροπέ, Ὀεεοασ]ό Πϊπι {ο ἆ6- 
ρατί Όοπι ἴμαπα; {ον ἴπ6γ ποτ 
κει πα ρτουῦ ἴθαν. Απᾶ Ἱθ 
ποπῦ πρ Ιπίο {19 5Ώἱρ, απᾶ τδίπτη- 
οἆ ραο]ς ασα]π. 

8δ Νου {πο ππαη ουῦ οἱ π]οπι 
ἴπο ἀετῖ]ς ποτο ἀθρατίθά, Ὀδεοισ]έ 
Ἠϊπι ναί ο πήσπὲ ὃς πΙδ ΕἨΐπι, 
Ῥαῇἱ 5 6εας οεηῦ Πήπα απαγ, 5αγίπο, 

τοῦ ᾿[ησοῦ: 
36 

σθείς. ὃτ 

θει τὰ δαιμόνια, 

απβΕΚ ΤΗΣΤ, 
Δ / Φ Ν { 

τὸν ἄνθρωπον ἀφ᾽ οὗ τὰ δαιμό- 
για ἐξεληλύθει, ἱ ἱματισμένον καὶ 

σωφρονοῦντα, παρὰ τοὺς πόδας 
καὶ ἐφοβήθησαν. 

ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς καὶ οἱ 
ἰδόντες, πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονι- 

καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν 
ο Ν .ν - 

ἅπαν Τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου 
Α ο. 3 2. 3 

τῶν ΙΓ αδαρηνών ἀπελθεῖν ἀπ' 
5. 4 / / 

αὐτῶν, ὅτι Φοβῷ μµεγάλῳ ᾿συν- 
/ μ.. λ 3 Δ . » ΔΝ 

είχοντο" αὐτος δὲ ἐμβας εἷς τὸ 
πλοῖον «ὑπέστρεψεν. 
δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ ἀφ᾽ οὗ ὗ ἐξεληλύ- 

ἀπέλυσε δὲ αὐτὸν ὁ ̓ ]ησοῦς, λέ- 

ΧΊΝ6 σΑΜΗΘ) ΤΕΠΡΙΟΝ. 

ἴλο πιαη {γοπι πλοτη ἐς ἅβπιοης 
σηαά σοπο οι, βέήησ. αὖ ὅπθ 
{οοῦ οἱ ὅοδιςδ, οἱοίλοά, απᾶ ἴπ 
45 τ]σ]έ πιϊπᾶ ; απᾷ {Π16Υ πετα 
αἰταίά. «Τπαι {ποδο αἱξο ο 

λαᾶ «θοπ 46, “τοροτίθᾷ {ο ἄιειι 
ε]λοτγ ιο ἀεπιοπίαο πας Ἠθα]- 
οἆ. Απάᾶ {ο ππο]ο τα] ή μιά 
«οί {16 οατουπᾶίπρ τοσῖοη οἳ 

11ο (αάατοπος 'αξ]ζοά Ἰήπι {ο 
ἀθρατί {γοπι ἔλοπι; {οΥ 101 
πετο βεϊποεᾷ πὮ ρτθαῦ {6ατ; 
απά ἔπθ ποπῦ Ιπίο ιο 5Η1ρ, απᾶ 
Ἀπρ(ηγηθᾶ. ἨΝοτ ἐς τα 'Γγοπα 
ποπ ἐπο ἄθπιοπς Ππαᾶ σοηθ 
οτί, 1νοσαθά ηίπι ἐμαῦ 1ο η ἱο]ιέ 
τθπιαίη πα Πα. Ῥαύ 7θδυς 
επί Ἰήπι απαγ, 5δΥ1πρ, Βοίατη 99 

 ἐδέετο 

εἶναι σὺν αὐτῷ. 

{9οπς “ἆοπο.' 1 Πας {πΠεγοίοιο Όσου Ῥτορετίγ Ἰηδνίθά Ὦγ 

Νοσίοη απά ΜΓ. 

Σ “ Ἰαᾶ ροπθ οπΐὐ 5”. ἐξεληλύθει, ἹΝοτίοπ, Μ.---ΙΚαπάτίοῖς απἁ 

Ώματρε, “1αᾷ ροπο {ους ἨΓαιεί, απά Ῥ]ος., “Παᾶ φοηθ.”. 968 

οἳ. 4 1854, ποίθ. παἱρ., Μοπί., Έτας,, Ῥεζα, Οαξία]ίο, “ οχ]εταπί :” 

1ρογ., “ Παβία βδ]ἀο,” 

5“ Τμεα δὲ Μ. Ἰακεί, Ῥίος, Ὑπαρ., Μουῦ., Ἑπαρπας, 

Ῥεζα, “απΐεη τ”. Βο]ούέ, “γετο;”. ΕΒεΐς., “ Ἐπάς;” ο ΠΓείίο, 

αμπᾶν” 5. Ἐτ., “ου”. Τρεν., “1 Της ρατσ]ε {9 θε παρ] 

εοππακγθ. Ἠοῦ. (1,5., δὲ). 

5 “τρροτίεά ς” απήγγειλαν. ερ ν. δ4, ποῖς. 

5 Ἠουν 1” σπῶς,. Ἴπθβιεσ, Γαἰκεβε]ᾶ, Όπασρε, ἸΜοτίου, Ῥεπη, 

Ῥίςς., Καπᾶ,, Απρας, ΤΠεἱπα!, Μ. Θο (Ἠ. Ῥ.) ἵπ το Ῥατα]]θὶ 

(πε) Ματ ὅ :16. ΤΠ ρατίίαίε {5 {πουποπ]γ περᾶ Ία οὈ]ίαας 

ἀϊδοοατ5θ α[ετ τετος οἳ οοπε{ειίηρ, Επᾶΐης οπἳ, πιαΚίης ποπ, 

οἵο, 1η ἐῖς 15, 18 ]οβες 115 ἱπίειχοραίῖτο {οχσς, αιά {5 οᾳἱγα]επέ 

1ο 16 οογε]αΊτε ὅπως, Ἰοιυ, ἴπ πο]αί 1ὐαὴ. Ἐοῦ. (Ἠεχ., πώς). 

ο «{ῃρ ἀρπιοπίαο;” ὁ δαεµονισθείε Ἴλοπι,, Φοαπ]εῦς, Νου- 

ἔοη, Όαπιρ., Ὠἱαῖς., Κοπᾶ., Μ., Ματᾶοοῖς. Βγν., Ἰάὰ2 οσ ώρας 
(ἄοπιο 1ε ἀσπιοπίαοιϐ). «Α8 δαέµμων ἶ9 ἔγαπφ[εγγεί ἵπ ἐπί Ῥον]- 

ΒἴοἨ, {οΥ 1ο χθαδοῦς εἰαζθᾶ ἵπ οἱ. 4 : 98, ποῦθ, “ ἀφπιοπίας ὃ {5 ἴπθ 

Ῥτοβος τερτεβοη{α νο οἳ δαιµονισίείς, 

ᾱ «ο θ βττουπᾶΐπς χθσῖοα ;”. τῇ περιχώρου. 368 ο. 

4114, ποῖρ. 

ϱ ερεκοᾶ;,” ἠρωτήσαν. Ἐαπᾶνίαῖς, 9πατρθ, Απσας, Τ]6ἱ να], 

γαἱρ., Νοηΐ., Ἑτασπιας, “ χοσανθγαπέ ;”. Ῥεσα, Οµρία]ίο, Βοοῦῦ, 
«πχοσανίς:”. 160. “τος. ορ οἳ. Τ: 96, ποίθ. Θο οἴίοῃ ἵπ 

Β. Ῥ., ἃ8 οἷι, 19 : 81: 20:18: 25 1:68. ΤΠ ποτᾶ εοι]ά Το 

ἀεήπσπίε]ιοά {γοπι παρακαλέω, πλίο οοσατ ἵω νο Ῥατα]]ο]ς, 
Μαέ, 8:51. Ματς ὅ «11. 

{ «{11ρΥ πετο πεἰζοᾷ ;” συνείχοντο. Ἠοῦίπδοι (119Σ.), “ {ο ὂᾳ 

θεἰσεᾶ  λοπιξοῦ, ἸΓαἷαί., οσίου, Ῥοηπ, Θοαχ]θί, ο ὙΠΓείίο, 

κ ρῖθ πντθς θτατβοπ.”. « Ὕοτο {α]σου σι”. 18 πού’ αςθά οπ]γ ἵπ 

οοπσθΓδαίοἨ, 

δα ῃο γιού Ἰπίο:” ἀμβὰς εἰ. Ίες]ου, Όπατρθ, Ῥεπη. Ἐτει- 

βοἈπείάετ ({π υεγδο), “ ἠπατεαίογ.’ ΄ Βο (8, Ὑ.) Μα, 1813. 

Ίωίο 8: 22. “Ὅρ” {8 απρετβποις; ἐἶατ ἵς ποἰμίηρ πι {16 ὑθσύ 

{ο απίλοιῖσο ἐμἱς πἄνοιυ. 

Ἀ «γομιγηθᾶ ;”. ὑπέστρεψεν. Πεδίου, Θμαγρθ, Νοτίου, Ῥεη, 

Οµππρ., Ὠϊαἷ., Κεπᾶ., Απφας, Τμεϊπα]. Θε6 οἱ. 2: 4δ, ποίθ. 

 Ῥαοῖς ασαίη 3 Ἱ6 6αρετβιοίΒ, ΤΗἰΦ ποτᾶ οσσατα ἐήτίγ-Βνο εππος 

η πο Ὦ. . Τη ὑπεπίγ-είχ οἳ θαρ, 16 5 Ῥτορετὶγ τεπἀθτεᾶ 

αἴπιρὶσ Όγ “τοπ. 8ο ἵπ {1ο πεχό γετςε (29). 

ἕ αᾖοπι Ὕλοπι :” ἀφ' οὗ. Νοτίου, Αηρας, Καπᾶ,, ΠΠεΙναΙ!, 
Μ. Ὑαὶς. Μοπί., Ἐπας., Ῥεσα, “ ὰ απο.” 

} «Ἠρά ροπθ οπ6:". ἐξεληλύδει. ἈΝοτίοη, Κοεπᾶ.---Όματρθ απᾶ 

πο] γνα]], “Ἠαᾶ σοης {ολ τ”. Ψαἱς., Μοπί,, Έταρ., Ῥετα, Οα5ία]ίο, 

α οχἰογαπὺ ;” 165. “ Παρίαη οαάο.”. 96ο Υ. 35, ποῖθ. Όη 18 

επτοπεοας οππρὶοσπιοηί οἱ “{ο ο” 5 αἩ ααχῖανγ γη] Ιπίταπεϊ- 

1νο τοιῃς, 56θ οἳι. 4 : 94, ποῖθ, . 

κ «Ῥορσοᾶ ;” ἐδέετο. Τλοπι, Νοτίοπ. Τάάσι] (δέομιαε), “ἴο 
ρεσ”. Βε]σ., “ Ῥαά,”. ο Ὑγείίς, “ ραΐ;” Ώαπ., “ Όαά ;”. 106. 

“βαρρ]ίοβρα:”. δ. Ἡτι, αρρ]αϊςν. Τς]., “ δαρρἰίσανα.” Το 

Ἠ. Ὑ. (οοργίησς ΤγηάᾶαΙθ, 5 Ίθ {οἱἱουεᾶ {πο Ὑπἱσαίε) ἆοες πού 

ἀϊθῆπαπ]ε]ι δέοµαι ἴτοπι ἐρωτάω, Ίπ Υ. ὃτ. 

1 «πηϊσλί τοπιαΐπ;” εἶναι. Κοπάτίοις, ἸΜατᾶοσϊς,. ὉὨίοάαίϊ, 

«αίαται”. Ώο ὙΓαιῖε, “ Ρ]αίθοηυ.”. Έεσα (ποίθ ὅι ᾖο5ο) τ “ Ὁὲ Ποετεῦ 
αριά ευπι 6556, 5ἱνθ οὐ 1ρ5ο υευδα]..  Βολοῦί, “πό ϱἳ οΠΙΕΒ 

εββοί.”. Τμ βεπίεποθ ἐδέετο δὲ αὐτοῦ--- εἶναι οὺν αὐτῷ, ἵξ 16η- 

ἄθνοᾶ 1ουα]]γ, ἵ6 απιίσαοιβ, “ απᾶ Ῥερσθᾶ Είπι---ἔο τθηιαίπ τη] 

Ἠήπιο” 15 Ἰοπανος, πθ Ίθανς αὐτῷ, '' ]άπι,” {ο ὃς εαρρ]εᾶ ὮΥ ἴιε 

τοβάςις πηϊπᾶ, οι ο Πέτα] γεπάρνῖης {5 θα το] οἶσας, “' απᾶ--- 

Ῥεσσοᾶ {ο τεπιαίῃ ην Επι ή 16 καοπηἑὐθᾶᾷ α5 απ αἰίει- 
πδᾖήνθ. 

» 

” 
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ΚΙΝΟ ΖΑΝΕΕ) τΕΕΡΒΙΟΝ. 

89 Ἠείατη {ο ἠ]ήπο οπη Ἠοιρο, 

απά 6Ώοπ Που ρτθαί ἐμίπσς αοᾶ 
λαίμ ἆοπο ππίο {Ἠθθ. Απά Ἶθ 
πεπέ Πδ παν απά ραυςμεᾶ 
{ποπσ]ᾗοαῦ 116 γγλοῖο οἱόγ, Ἱοπτ 

ατεαί (μΐηςσς ᾖθδᾳς ηαᾶ ἄοηθ ππίο 
μΐτη. 

40 Απᾶ 1δ ο.πιθ ο ραθ5, Επαί, 
πλθη 66518 πας τθἰαγπεᾶ, ἔ]ιθ ροο- 
Ρίο ρἶαᾶ]ψ τοοθῖναά Πάπα: {0Υ {1ο 
ποτο α]] παϊπο {ου Β1Πη. 

4ἱ Απᾶ Ῥομοίᾶ, ἴιουο 64Π1θ α, 

τιαὮ. Ώρηθᾶ οαἴτης, απᾶ Ὦςδ πας α, 

τα]; οἱ {1ο βγηασοσαθ: απᾶ 6 
{οΠ ἄοπα αὖ εβις) ἐοαοι, απᾶ Ὦ6- 

εουισἩί Πτα λα 6 που]ά οοπθ 
ἴη[ο Ἠΐ6 Ἀοιδο: 

42 Του το Ἰαᾶ οπθ οη]σ ἄαασι- 
ἴ6υ, αΏοτπί Ίποεινο Υθατς οἱ ασε, 

ν Ν 5 
σὠν παρα τους πόδας τοῦ Ιη- 

σππΕῖς ΤΕΣΤ. 

γων, ὃν "Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν 
σου, καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι 
ὁ Θεός. Ἰαὶ ἀπῆλθε, καθ ὅλην 
τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίη- 
σεν αὐτῷ ὁ ̓ [ησοῦς. 

40 ἜΓΕΝΕΤΟ δὲ ἐν τῷ 
ὑποστρέψαι τὸν ᾿ησοῦν, ἀἄπε- 
δέξατο αὐτὸν ὁ ὄχλος' ἦσαν γὰρ 
πάντες προσδοκῶντες αὐτόν. 

14 Καὶ ἰδοὺ, ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ 
ὄνομα ᾿Ιάειρος, καὶ αὐτὸς ἄρχων 
τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχε, καὶ πε- 

α ’ .. 3 - 
σοῦ, παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν 

Ἆ 9 9 ο. 
εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ: 3ὲ ὅτι θυγά- 

Ν ων 3 

τηρ. µονογενῆς ἦν αὐτῷ ὧς ἐτῶν 
ῤ λ ν ». 

δώδεκα, καὶ αὕτη ἀπέθνησκεν. 
. Ν ως / 3 ΔΑ :ε 4 
Ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αύτον οἱ ὄχ- 

ϱ| ποιθ αἲἱ πα πρ {ο Η1πι, 

ΈΒΥΙΘΕΡ ΤΕΒΕΙΟΝ. 

{ο "(1 Ἰοτςθ, απᾶ "(6]] "Ποπ 

πιποἩ αοᾶ Πα[ῃ ἆοποθ ρίος {1θῬ. 

Απᾶ «Ἡθ ποπί απαΥ απᾶ ραῦ- 

Ἠδμεᾶ «ἐωτοισ] ἐμο π]οίο οἵψ, 

πο τηπο] 96505 Ἰαᾶ ἆσπο τ{οτ 

Πϊπι. Απᾶ 16 οαππθ {ο ρα55," 

ΤΨΠΟΠ 6θδας τοζατηθά, επο οτοτά 

"ο]αά]γ τοοεῖγαᾶ πι: {ΟΥ 116γ 

Απᾶ, 

Ῥομοίά, ἔιογθ ϱ.116 α πια παπι- 

εἆ ὁαϊτιξ, απᾶ Ἱο πας α τα]ον 

οἱ {1 βγπαροσ"Θ: απᾶ "ο {61 

οὐ 2 65υς) {θεί, απά ῬοβοισΏ{ Ἠΐπα 

{ο οοπιθ 1Π{ο Πὶς ποτδθ: {ου 1θ 45 

μαᾶ ταν οπ]γ ἁαπρΏίου αροτπί 

{πε]νο ΥεαΙΒ οἱ ασθ, απᾶ "εθ 

πας ἀἄγίπο. "Απά 48 Ίο πεπί, απᾶ εἷο Ίασ α ἆγίπο. Βπῇί α5 Ἶε 
ποηί, {ῃθ Ῥδορίθ Ἡτοποεά Ἠϊπι, 

/ 

λοι συνεπνιγον 
ε / ω 

αὐτόν. Ὁὃ Καὶ] ιο οτοπᾶς νροβεοᾶ οἩ Ἠϊπι, 

5 Τσψ. Πουςθ;”. τὸν οἶκόν σου. Ἴλοπαδοι, πο, Ῥεπα, 

Ὁματρθ, Βοασ]οίί, ζεμά., Τμοἱα]], Μ. ' Οπη ” {6 5αρετβποις, 

5 {ο ;” δωγοῦ. ΊΔεείεγ, Τοπ. Ῥεηῃ, Αησας. Βο (Ἠ. Τ.) 
Ματ] 9:9. Τα]ο 9 :10. Ἠεδ. 11:52. 1 εασροξί Ὠιαῦ “τε]αίο,” 

ἔλοισ]ι πού {ουπᾶ Ίπ {πε Ἑ, Ὁ., π]σΏὀ Ῥο απιρἰογεᾶ α5 αἳ οᾳπήνα- 

Ἱθηί {ος Εῑίς ναιὮ, {η αἲ] σ.565. Τ19 οἸαησθ, Ἱούθνευ, ἶ οὐ ος 

Πιοςθ, ἵπ τοίδγθπος {ο πο 1ΐ5 ἱππροτίαποε 5που]ά Ὦο πγε]] οοηςίά- 

ετεᾶ, πει νε οοπίεπιρ]αίο απ α[θταίίον ἵτ Ίο ϱ]γαδεοίοσι οἳ 

Πιο βοηρίατθς. “ Ἠσθ]αίο” 1 {πο τοηάθιίπα, ἵα {μίᾳ Ἰηδίαπος, οἳ 

Βοαχ]εῦζ, Ὑγακοί, Οαπιρ., οι. Θο Ῥα]ς., Νοηζ Έτας., Ῥετα, 

Βολμοίξ, «γα ς. Οαθία]ίο, “πατχαίο;”. Ῥο Ἱγοαυία, « ειρᾶ]]θ:; 

6. οπά ϐ. Ἐν., “«ταοοπίο :. Ώαμ., {οτί ;”. Ὠἱοδαιἲ, « ταρσοπία.” 

Ἠοῦ. Ν. Τοςέ., μα. 8. Ελα. Ι 

ο 6 ἨοὶΥ πηποἩ ;” ὅσα. Ῥ]οἱ ίσον. Βοποίξ, “ απσηίαπι!”. Ὄε 

ποιές, «« πο νο] 5ο ὅσα ἵπ ἴπθ Ῥρατα]]ε], Μαι] 5 : 19, ἶς το- 

ἀθτθᾶ «Ίου πιαολ”. Όγ ΕΚ οπάτ]οῖς, Ἰακεβε]ά, Ὠϊοῖς. Θ6ο ΟτοςΏΥ 
(παπι, 986): “ Τ18 κο οξ ἐπο ρίαταί {ου {πο εἴησαίατ {5 Ῥαγίίο- 

α]αν]ν {γουιαπέ {πα τοῖς, ἵπ αιἰ]εαίοοο δεὰ κυὐνἰαπέυεῖψ, ἵπ ἴηθ 
Ώδιηες ΟΕ ἐλίπρς οοπεροορά οἳ ἀἰδέπιοί ραγΐε, πηᾶ ΊΠ νασιιε εχρΥΕΟ- 
8ἱοη ΟΥ ΡΕΥΣΟΠ5, οἵ ἐέηρς." 

5 Του ἐμορ;” σοι. 8ο (Ἠ, Υ.) ἵπ νο Ῥατα]ε], λατίς ὅ ι19. 
Κεπᾶ., Αησας, Τμοπι,, 6ξΙογ, Ῥεπη, βἩτρο, Ξοαχ]εί, Ὑπαἷκοξ, 

Μ. “Έον γοι,” {η Νογίέου, Οαπηρ., Ῥίοῖς, 

4 “ῃο ποπί αγγ”. ἀπῆλθε. Ῥεημ, Ώματρο, Ἠαἷκαξ, Κοπᾶ,, 
Τη] να]!, Μ. 

5 Εποασντ καθ’. -Ασοοτᾶΐπο ἴο Ῥγεσεηέ κασ, ““{μνουσ]ι 

Ἰς Ένα ρτορος οααἰνα]οηί. 8ο Τποπησοη, Ὑρεῖαγ, Ῥεημ, Νοτίου, 
Ὁματρο, Βοαχ]οῦί, Οσπρ., Ἰακθί, Ὠίας., Ἐοπα., Μ., Μιυνᾶοσῖς, 
Ῥοῦ, (1μεχ., κατὰ). 

96ο Πγςῦ οἶαιςο οἳ {μί5 ναιςο, ποίο. 

ε ας {ος Ἠΐπις αὐτῷ. Ἔλε οοπςιοβῖοὮ ἵ5 {18 5απιο 45 ἡλαῦ οἳ 

σοε, ἵπ ἴἶιο Βινς οἶααςο οἱ 616 Υθυςθ; εαίζυις εοπιπιοά, ΤΠΟΠΩΞΟΝ, 

Ὑπεξίαγ, Ῥομα, Νογίοτ, βπα1ρ8, Θοατ]είζ, Ἰακοῖ, Οαπαρ., Ὠ]σῖς, 

Κεαπά., Απσας, Μ, 

αλα τη Ὥιο Ἐν. Ὁ., 16 εαρογΆποας. 1ὲ 15 οπαοᾶ ὃγ Ἐεπά., 

Ῥ]ο]ς., Μ., απᾶ πηοςὺ οἱ {16 Ἰαΐος Ἐπσ]ίδ]ι ἱταπε]αίους. 

Σ “γγηθη Ζε8ις τεαγπεᾶ !” ἐν τῷ ὑποστρέψαι τὸν Ἰησοῦν. 

ὙΓεξίογ, Βοατ]είς, Ιζοπάν]οῖς, Τε]νγα]], Μ., Ματάσοῖς. Τὴή9 16 {μα 

Ῥζορου τοηᾶσιίπα, ας 1119 τοιὈ ἶς {η ιο βγδί αοσὶςὲ αο1νθ. 

Νο β]αᾶ]γ τοοθὶνεά ;” ἀπεδέξατο. Ἱπ Ειῖ5 Ἰπείππορ, “ ρ]αά]γ” 
5λου]ά πο Ὦς τοσατάεᾶ 45  πρρ]θπιοηύ, Τπο νογῦ, {Π 1{5 οοπ]- 

Ῥουπᾶ {οσπι (ἀσιὸ, δέχοµεαε) αἰρηίβθα “Ίο τοροῖτο ο]αᾶ]ψ,” «ἴο πε]- 
οοπιθ.”. Ῥ]οοπιβε]ᾶ (Ν. Τεςύ., ποῦθ), “6ο τοσβῖνθ Ἰογ{α]]ψ.” Βο 

3 Μασοαῦ. ὃ : 9, ἀποδεχθείς (Ἠ. Ὑ.), “ οίας οοπτίθοπε]γ χθοθῖν- 
εἆ.”. Κπαίπα]: “Ἀποδέγεσθαι, ΠὈεπίεσ, σγδζαπίετ αἱἴαπθπα οχοῖ- 

Ῥ6τε, πὀ Αα. 15 :4.”. Θ9ο Ῥοῦίηροα (1ς., πω υεγῦο). ϐΒ. Έτ, 

μαοοπεϊ]ς ;”. Βομοίέ (2πᾶ Ἐά[ξι), « πα Ἠ 1 ιᾶο Ἰσαραπᾶα οχοῖρί(.” 

Οπι θά ον 

Σα Ἰουυ πιποἩ ;”. ὅσα. 

χ«ᾖρ {81 :”. πεσὼν. "Ῥονμ” 1 εαρετίποτς. 

Μοχίου, βματρθ, Ὠϊοϊς,, Κεπᾶ,, Τ1ιεἱα1], Μ. 

σ «απ οπ]ψ ἀααρλίου 1”. θυγάτηρ μονογενὴς. ὙΓοκίοΥ, ΒΠΑΤΡΕ, 

Βοατ]αοίζ, Οαπαρ., Ρ]οἷς., Κοπᾶ., Απσις, Μ. 

5 εϱῃρ γα ἀτίης;” αὕτη ἀπέθνησκεν, Ῥεη, ἸΜοτίοἨ, Πατρθ, 

«1 Βοβσ]θέ, Τε] γα], Μ., Ὑγαἷκαί,, Οµπορ. (4 πλο σας ἁγίηρ”). Ἐοῦ. 
(1οσ., ἐπ ἴοιο, ἀποῦνήσκω), “δε τυας αγίπρ 

-ΜΑπᾶ α8 Ἰο ποης;” Ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αυτὸν. Ἐγηᾶρ]ε, 

9αχρε, ἸΓαἷκοί,, Ὀἱσ]ε, ΝΜ. “ἘῬαῦ ” τας οορίεᾶ {τοπι ΟΣ8ΗΠΘΥ. 

» α ρτθρςεᾷ οἩ Ἠάπις  συνέπνιγον. Νοιίοι, Μ. Του. (16χ.), 
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κΙκα ΙΑΜΕΘ) ΤΕΒΡΙΟΝ., 

48 Απά α ποπαῦ Πατίπς ἄπ 

πεις οἳ Όἱοοά ἐπε]το γθατβ, π]]οὮ 

ηαᾶ εροηί α]] Ίος Ἠτίηπς προῃ ΡΙΥ- 

βἰοίαης5, πθίέ]ετ οοπ]ᾶ ὃο Ἰδα]εά 

ο 4Π7, 

44 Όαπιο Ῥοϊϊπάᾶ ῥέπι απᾶ ἑοπο]ι- 

ο Όρο Ῥοχγάοτ οἳ Ἠῖδ ϱα1Πιθηῇ: 

βηᾶ ἱπιπαθά({α{6Ιγ 165 ἱ6βαο οἱ Ρ]οοά 

5ἰᾳπομοᾶ. 

46 Απᾶ ὧᾳθδας αἱ, Πο {ουο]- 

ο πθῦ πει αἲἱ ἀεπῖοᾶ, Ῥοΐον, 

απᾶ {πο [ναί ποτο πι Ἠήπι, καϊᾶ, 
Μαρίου, ἴΠθ πια] ἐαᾶς {πχοπς ορ, 

πευθῆναι, 

ῃ “ο / » . 

ἱματίου αὐτοῦ" 

46 καὶ εἶπεν ὁ 
ς 

ἀψάμενός µου; 

αἨΡΕΕ ΤΗΣ. 
ν β 9 «/ ς 3 ον 

γυνή οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπο 
ο / . Ν 

ἐτῶν δώδεκα, ἥτις εἰς ἰατρους 
/ [τά Ν / 

προσαναλώσασα Όλον τον βίον 
/ Ν οὐκ ἴσχυσεν ὑπ οὐδενὸς θερα- 

4 - /) 4 προσελθοῦσα ὅπι- 
ιβ ο] / . 

σθεν, ἤψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ 

ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς. 

΄ 9 Ξ / ΔΝ µ 

πάντων, εἶπεν ὃ Πέτρος καὶ οἳ 
3 » 3 / ες ο 

μετ᾽ αὐτοῦ, «Ἠπιστάτα, οἱ ὄχλοι 
/ ιά ΔΝ 3 / 

συνέχουσί σε καὶ ἀποθλίβουσι» 

ες ΒΕΒΤΙΡΕΡ ΤΡΒΒΡΙΟΝ. 

Απᾶ α ποπιαπ «Πατίπσ Ἠαᾶ αἩ 45 

ἴεεπο οἱ Ῥ]ουἆ ἰπείτο γεᾶτε, 

π]ο Ἠαᾶ εροπί Ἠου ἀπ]ο]ο Ἡν- 

ἵπσ οἩ ρ]γδἱοἶαηΒ; απᾶ . οοπ]ᾶ 

ποὺ Ὦ6 Ἠθα]εά ἔργ απΥ οη6, 

Ἀραπιο πρ 'Ὀθμίπᾶ απά {οπο]εᾶ 44 
Ἠ]ο προ οἳ Ἠῇ5 ραγπηθαί; απᾶ 

ἠπιπιοᾶίαίο]γ Ώου ἴσδιο οἳ Ῥ]οοᾶ 
εαίορρθᾶ, Απά 66δα5 5αἱᾶ, Πο 4ὅ 

ἰοιποἈθεά πο 1Απᾶ πλεν α1ἱ 

ἀεπ]αᾶ, Ῥοίου, απᾶ 5ἐποβο γ{]ι 

πι, φα1ᾶ, Μαρίας, {ιο οτοπᾶβ 

1ρτθβ8 απᾶ 2ΠΟΥθ: ἐφθι, απᾶ 

καὶ παραχρῆς μα 

᾿Γησοῦς, Τίς ὁ 
᾿Αρνουµένων δὲ 

1Ο 7696 αροπ." Ἱαγίπρ αθᾶρ {1ο 6εηςθ οἱ ῥτεδίης ἱοσεί]ε' 5ο 
αν ο οµ])οσαίε, ἐπ] ποτά 866Π18 {ο Ίωνο ο 8.ΠΠθ {οπου πῖδ]ι 
συνθλίέβω, πλίο]ι οοσατο ἴπ (πρ ρηχα]]θ], ἡδασὶς 5: 24. Το ηγοης 

16 πο Ίοηβευ αβθᾷ α5 ο ἰχαηςϊ το γοτό, που 18 ἵξ αρρ]θά {ο ῥέ79οπ8, 
ενου ἵη ὧῑ6 ραθεῖνε {οτηι. 

5 «Ῥογῖης ]ιαᾶ απ ἰδιο οὗ Ὀ]οοᾶ ;” οὖσα ἓν ῥύσει αἵματος, 
Ρ]οἷς. (« λαγίης ἠαᾶ”). Ας εἰμὶ ἵ6 ἀθίθοίτο, Ἱανίπρ πο ρυείθηῖς 

{ουπις Ίος νο ρανΠοῖρί, ἀπ Ῥγεξβεπί ἶς Ίιοτθ πεοᾶ αογἰεσα]]γ. Τα 
παστα(ίοπ, ης αοτῖςξ ἵη γετος ο[ίοη Ίιας {16 {οτοῬ οἱ {1θ ερθοῖῆο 

Ῥοατίοοξ απᾶ ρ]αβοτίοοί. ΟπτοβΏγ (ἄταπιπιατ, ὁ 580). Τ6 απίοτ 

χαπηδεῖ(ς: “1Ἠ9 πδο οἱ 1θ ποπ {ο {θ Ρρετ[εούῦ 19 εβρεοῖα]]σ 

ΟΟΠΙΠΊΟΗ 1η ἴμθ ῥατιοζμιε” Ἓεθποθ οὖσα ἓν (" Ἠανίης Ῥδε ἵη ”) 

πια Ῥ0 τοπάρτθοᾶ ““Πανίης Ἠοά.” πατί (ποῖο οη που, ᾷ8δ4, 4, 

8, ποίο 9) βα75: “Τί 11ετο ἵ6 αηΥ {πο {η τεσαγᾶ {ο ἴμθ ςο οἳ {ιο 

ἴθῃςσος ἵη {11ο Μεν Τοδἱαπιεηί, τυλ]οῖ 15 οαραΡ]ο οἳ ἀρπιοπείταίίου, 

Ἡς 16 5, νπ., ενας Εις σοτϱῦ απά Ῥεσίεοῦ απο ο[ἴθω αεθά {ο θαο]ι 

οἴμθν, απά ο[ίθα ἵπ οοηπθοίΊοἨ, απᾶ ἵη {1ο Φαπιο 56ηΠ5ο.”. Όσο 

Κὔλποι, 0256, 2, Ῥεπα. 1. Τ]ϊ5 Ῥρανλοἳρ]ε ἶς τοπᾶρτοᾷ Ὦγ α Επίΐα 

τετο, ἵπ 116 Ρρ]αροτίθοί, Όγ Νοτίου, ἸεξείαΥ, Ῥεπα, απᾶ Απησας. 

13ο δο ἰμο ρατμοῖρίαὶ οοηβίτασιοη, 16 αμ ἰοφτιρπάέ οἳ ἴ11θ 

Ἐηρσ]ϊοἡ ἀεηιαμάς “ Ῥανίπο Ἰαᾶ,” σαί]νος αν “ λαγ]ης.” 

4 «ηῃρ]ο;”. ὅλον. Νοτίοα,. Βοηχ]οέέ, Τλοινοὴ. Ἐοῦ. (15. 

απᾶ Π4ᾷε]] (ὗι οεδο). Ἓεσα, ολο (: ἐοίο νἱοξα-- Ἱππρεπεο ”). 
999 οἩ. ὅ : ὅ, ποίθ. ο οίίει {η Ε. Ύ. Τη μθ Ῥατα]]οί, Ματίς 
ὅ : 26, πηοτθ « αἱ” {6 ρορεσ]γ αθρά {η {19 Ἡ. Ὑ., πο Ἰανο τὰ--- 
πάντα. 

56 Ρυψεῖοίατς. ”. Της τεκάῖπας οὗ ἴπο Τοχίας τοσερίας, εἰς ἔα- 

τροὺς, ἵδ οιηοε]θᾶ Ὦγ απίοερασα, Πέίτα., Τνασμπα.,  παρρ, 1Παί]α, 

Βομοῖα, Ῥ]οοπιβε]ᾶ, Ἰηςιεπᾶ οἳ ἐς, ἴιαρο οτ]ῆσα] Ἐϊρους τθπά 

ἰἑατροῖς, Ῥο]οβί ϱαὖς: “Ἰατροῖς Ῥτο να]ς. εἰς ἰατροῦς, φοᾷ γε] 
εοτθοίῖοηθπι τθὶ ἱπίαγρτοίαίίοποπι οοπβἰγαοἰἰοπίς πιίπας ααπίἑαίαο 

Ρτοᾶἳῖ, τεοῖθ τίεςῦ. οσπα Ρ]τῖους τεορρῖέ ρτσθυπόξ, ος. ]ατίπαῖς, 
19 της.) 

{α ορπ]ᾶ ποῦ Ῥθ λεα]εᾶ ;”' οὐκ ἴσχυσεν-- Ψεραπενῦῆναι. 81α1Ρ8, 
Ρας, Δπρας, Μ., Έουπ. 

δ «ργ απγ οπθ;” ὑπ οὐδενὸς. Ἐοῦ. (Τοοχ., οὐδεὶς): ““Α8 8 

Ἠεὺυ Ν. ΤοῬύ., η. 

φμμείαπ[ίνε, ο οπε.. Έεπσοθ {1ο ἀοαδ] πηοσαίῖνα ρἶνος έλιο πογἆ 

Έιο αἰσηίβοαίῖοη ““9ηΥ οηθ “«ΑηΥ;/” ἰαπβίης. αἶοπε, ἱ5 αἶνιαγβ 8 

ρ]ανα], η Ἑησηςη, 

Ἡ α ϱΛπήΘ πρ” προσελθοῦσα. Ὑπαἷοί, Ματᾶροῖ. «ΑΦ προσ- 
έρχομαι Πἴοτα]]γ αἰσπίβες “{ο οοπας Το)” 1έ τπαγ Ῥχορετίγ Ὦ6 τεη- 

ἄετεᾶ Ὀσ΄ οι Ιάἱοπιαίο ρητὰςδθ “' ο οοπιθ πρ; πλ]ο]ι Ἠας 111 5απ1θ 

εἱηίῆοαίίου. Ίπ 1818 οπςθ, ἐἶ1ο παϊπᾶ οἳ νο τελᾶρυ 5πρρὶΐος {νο 

ποτά « Επι,” απᾶ 18 18 πππθοθεδαςγ {ο 6χρτθξΒ {μαῦ ρχοποση, 45 8 

δαρρ]επηεηέ. 

: «Ῥομίπᾶ;” ὄπισθεν. Ὑπακεί Ἡτ τεπάδηρ προσε]θοῦσα 

4 ραπιθ πρ,” πνθ ο0η ἄἱδρεπςο πι {πε 5αρρ]επιθηί “ᾖήπι 898 

Ἰαςῦ ποίο. Προσελθοῦσα ὄπισῦεν 18 τεπάριοᾶ Ὦγ Ὑπ]σαίο αιιᾶ 
Ένασπηας “ αοοθεεῖξ τοίτο;”. Μοηῦ., “αοσοθᾶρης χοίτο;”. Οαβίρ]ᾖο, 

α αοσθβεῖξ αι ἴετρο;” Ὄσσα απᾶ Βολοίί, “ᾳπαπη αορθβεῖςσοί 3 
ἐθιρο.” 

“ιο Γῄησθ;” τοῦ κρασπέδον. Νοτίου, Θοατ]αιῖ, Κοπᾶνίοις, 

Καϊηαὶ (οι Μαχῖς 6 : 66, τοῦ κρασπέδον). Ἠεο. Ν. Ταει., 
Ὠσης, ΤΗο Βανίοαν πα πιαᾷς απᾶδν ἐῑε Ίαν), απᾶᾷ οὈξεενεᾶ {ές 

Ῥπεσερί. Ἀαπιρ. 15 : 98, “ Βρ8αῖς ππίο {1ο οἩ]]άχαι οἱ Τδυαα], 

απᾶ Ρἱά λθπι Ε]λαῖ ἐπεγ πια]κο ἔλοπι ᾖίησες (σπ.ς, Βορῦ, κράσπε. 
δα) ἵπ Όλα Ῥοτάεις (1913-33, Βερί. ἐπὶ τὰ πτερύγια) οἳ Ειείς 
φατπιθηῖς {ἡτουσ]ιοπέ ἐπαίγ ροηεγαβίοΏΒ, απᾶ Ενας ἴιεγ Ῥαῦ προῦ 

16 προ οἳ {πθ Ῥοχάετε (3 ι Ὠδαν- ον, Βθρῦ. ἐπὶ τὰ κράσπεδα 

τῶν πτερυγίων) ἃ πρθηπά "6-ρς, Βερί. «Ίῶσμα, α Ι]γεαὰ, ος 
εοτά) οἵ Ἠ]ας.” Ῥοῦ. (1α., ἐπ φογῦο) : “ Ἱα Ν. Τοςί. α [ήησε.” 

κα ειορρεᾶ ;”” ἕστη. Ῥορτ]αοῦς, Ὑσακεί, Ῥεπη, Γεπά., Άηρας, 
Μ. Το. (Τ10Χ., {πι υεγῦο) : “Τα 11ο αοπὶδίς ἔστην οηᾶ ἐστάθη», 

ίο δαμά οἱ], {ο εἱορ---οί Ώήηρθ---ἴο οραδε.". Βλαιρο, Νοτίου, απᾶ 

Οαπαρ. τορᾶος {ἶνο γγοτᾶ ραδδύνεῖη, ' πο8 5ἱορρεῖ." 

1 αΑπᾶ :” δὲ, Απρις, Μ., Ῥεππ, Νοτίου, Θατροθ, Μηνάσοῖς. 

Βγι, μλο (« απᾶ πἶδῃ ”). 

πα {μοβρ πα Εἶπ ς 
Μ. 

π «ρτεες:” συνέχουσί. Ποῦ. (1ΑΣ., ἐπ ὐειόο). Ὡταίβοϊνηρίᾶαι : 
“Ῥγεπιο αὖ οπιπὲ ρατίε, Ίο. 8 : 45.” 

5 4κπογοι”. ἀποθλίβουσι, ἸἩΝερείοτ (Οἱοί, αχ, “βμογέ,’ «ίο 

Οαπιρ., Νοτίου, Κεπᾶ., οἱ μετ αὐτοῦ. 

..” 



ΤΗΕ ἀ08ΡΕΙ ΑΟΟΟΒΡΙΝα το ΠΗΟΚΕ.- ΟΒΑΡ. ΤΠ. 98 
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απᾶ ϱ9688 ἐφεο, ιά βαγοδύ {ποα, 
Ἡ/]ιο ἑοπο]θά πιο 

46 Απᾶ ὧερθις βαἱά, Βοπιοροᾶγ 
μαίῖι ἴοασμθά πιθ: ἕοι Ρετσαῖνε 
Ειαὲ νϊνίας {5 σοπθ ου{ οἱ 116, 

4ἵ Απά π]εη ο ποπιαπ βΤΓ 
Ειαῦ 5ο Ίνα πού 1, ϱἨ6 68118 
οπιρης, απᾶ α]]ης ἄοππ 6- 
4016: άπις β]ο ἀθοίαγθά ππίο ΠἨΐπι 
Ῥοΐοτο αἱ 116. Ρεορίο 1ο; π]αί 
ο815ο. οπο ]ιαᾶ {ουσιοᾶ Ἠΐπι, απᾶ 
που Ἡθ παδ Ἱιθα]θά Ιπιπιθβϊαίο]γ. 

48 Απά Ἱοα σαῖᾶ απ{ο Ίου, Ώαπο]- 
ίσου, Ὀ6 οἵ σοοᾶ οοτηίζοτό: 61γ {αι 
Ἱαίᾗ. πιαᾶθ μεθ π]οιθ; βο ἵη 
ρ8808. 
49 Ὑ]η]ο Ἡθ γεῦ εραΚκο, ευ 

μα. 

αΏβΕΙς ΤΗΣ}. 
/ ΄ / 

καὶ λέγεις, Τίς ὁ ἀψάμενός µου; 
ν . ο φ ιό / 

4610 δὲ ᾿]ησοῦς εἶπεν, "ΗἩψατό 
. Ν Δ / / 

µου Τίς". ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν 
ἐξελθοῦσαν ἀπ ἐμοῦ. -' ᾿Ιδοῦσα 
δὲ « Νο ο ἔλ ῤ / ω ε ἡ γυνή ὅτι οὐκ έλαθε, Ττρέµου 

κκ 9 ” 3” 

σα ἠλθε, καὶ προσπεσοῦσα αυ- 
- δύ Δ .) ο ” - 

τῷ, δι ἣν αἰτίαν ἤψατο αὐτοῦ 
3 » Αα 5 / 

απήγγειλεν αὐτῷ ἐνώπιον παντος 
τοῦ λαοῦ, καὶ ὡς ἰάθη. παραχρή- 

ὃ ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ, Θάρσει, 
θύγατερ, ἤ πίστις σου σέσωκέ 

σε' πορεύου εἰς εἰρήνην. 
αὐτοῦ λαλοῦντος, 

ΕΡΥΙΡΘΕΡ ΥΕΒΒΕΙΟΝ. 

βαγοςί ίλοι, Πο ἐοιομαᾶ πιο ῇ 
Απά «θεα κβαῖᾶ, 5ΦΟΠΙΟ6 0Π6 46 
αἴοασἈθᾶ πιο {ος α] Κποτ {λαῦ 
1716 Ῥοψου «ποπῦ ουῦ {ΓοΠΙ 116. 

Απᾶ ἴπο ποπιαν, "δροίης 1αί ἀἴ 
896 πας ποῦ Ἠπίσποση, 6416 
επιρητρ, απᾶ {απο ἄοπη 
Ρείοχο Ἠϊπι, ἀθο]ατοᾶ {ο Ἡήπα Ὦθ- 

{ο ο] {θ Ῥεορίε, {ος γ]ιαί 
6απςο 5]ιο Ἰαᾶ {οπο]ιοά Ππι, απά 
ποπ 516 πας Πεα]εά Ἱπηπιθβ]α{θ- 

1ψ. Απᾶ η εαϊὰ {ο Ίου, "Ταχκα 

εουτασς, ἀθαρπίον, ἴἩπγ ως 
"παίῃ Ἠθα]θεά ἴμθο; σο 1η Ῥθᾶςθ. 
ΣΠ] Ἡρ 98 ϱΗ1] βρεα]πρ, 49 

48 

4 "τοι 

τις ἔρχεταί 

Ραοἷς, {ο ῬϊθἙς ασαἰπεξ”). Θλίβω 1 ἀεβηθά Ὦγ Ἐοῦ. “ {ο γε 

6ροπ α Ῥεϊδου ἵηπ α οτοπᾶ, {ο σου, απᾶ συν λέβω, “ἰο ϱγεςς 

ἱοσεί]ει, ἱο ϱΤ685 εἰοθεῖ! οι αἲἱ βἰᾶος, 15 α- ουοπᾶ αροῃ α ρθίβοη,” 

Ῥτοίεομ.: “οπιργήπο, αὉ οπιῖ Ρατίε Ίγετπο. «Α5 αἩ αεγπανο 

τοηάθείπο, “ ογοσιἀ.” 

Ρ «ρτηθ ΟΗ61” τέ ΤΠοια., ἸΓεςίοσ, ΦΠατρθ, Ῥδηπ, Νοτίον, 

Μ., Κεπᾶ, Τπΐς Ῥτοπουα 16 ποῦ πιατ]κεά έ] ἐ]ιε αοοι{ο αοσθπέ 
ἵα Επίοςυ., Τ{10μπα., ΤΠ εοὰ., ΜΗ], Ἰαοµπι,, Ἑπαρρ, βο]οῦέ, Ῥ]οοπιῇ, 

Κιϊπα]. 

α 6 ἑοπομθᾶ; ἠψατό. Τηἱς αοπ]εῦ ἶ6 ρτοροσ]γ τοπάστοᾶ {μας ἵπ 

Β. Υ. οἳ ν. 44. Ἐεπᾶετεᾶ Ὦγ “ ἑοιολοά,” Ίπ Ῥοῦι νειςες, Ὁν Έση- 

ἆσ]θ, Οναπππες, (ἄθηενα, Βπαϊρθ, Μογίου, Κοιάτίοῖς, Το] να], Μ. 

Ἠοιάειαᾶ υπ{ουπι]ψ (στ. 44, 46) η Ὑπ]ς., Μουῦ., Ὦσαδπχας, Ῥθσα, 
Οαρία]ίο, Βο]ιούς. Τ]1ι9 ροτίοού ἴθηςς  ' ]αί]ι {οαο]νεᾶ ”. τνας ρτοῖα- 

ΡἱΨ Ἰπίγοᾶιοεά Ὦγ Ένα Ἐθυίδοις οἱ ια Ἐ. Ὁ. {ος {ς εαἷε οἱ 

οπρλακίς, Ἠϊκο νο τεπᾶρεῖπα οἳ ἸλΓαἷεβείά, “ Θοπιεῦοᾶγ ἁῑά ἑοσο]ι 
πι. ΤἩ9 Τεχί, Ἡούνθτει, Ίας ποἰλίης {ο Ἰπάϊσαίο αἩγ ρτθαίϱ; 
οπιρ]ασῖς Ίη {11ο νετῃ Ίθτε, εαν ἵπ ο ἔοτίγ-[οασέ]ι νειςο. 

ἸΝεεῖεγ, Ὁμαχρθ, ἉΠ., Ἐλείτης. 

5ο Ίη {1θ Ρατα]1θ], ασ] 6:30, 

Ἠου. Ν. Τορί., 

τα ποπ,” ἐγὼ-- ἔγνων. 

Τα]ς., Μουῦ,, Έτας,, «« που.” 

ἐπῳνοὺς (Β. Τὸ), “ Εποπίης. ”.Ῥψι., ας μᾶ--μ]. 

ρνΤη. 

» “ο Ῥοπες;” δύναμιν. «4ύναμις, 1916, Ἰπᾶϊσαίας ἐλιαί Ῥοιος 

Ὦγ π]ίο]ι Όιο Βανίουν πγουσ]ιέ ππἰτασ]ος. Τηῖτο 4 : 14, Καὶ ὑπέ- 

στρεψεν ὅ Ἰησοῦς ἐν τῇ δυάµει τοῦ Πνεύματος Ἠ. τ.λ. 6119, 
δύναµις παρ αὐτοῦ ἐξήρχετο, καὶ Ἰᾶτο πάντας. Τ]ής ροπο πας 

οοπιπιιη]οδίοᾶ {ο {16 αρορί]ες ὮὉγ ΟΠπίεί, οἳ. 9 11. Ἐοῦ, (Τμοσ., 
ἵπ υεγύο) : "Βροσία]]γ, πιἐγασιίοιι ροωστ, ἴιο ροωεγ ϱ οοτίης 
πεέτασίεκ, Τ]ο ατο]ο ἵς Ἱπεοτίοᾶ Ίθτο (ας ἵη Ἐου, οἳ Ματῖς ὅ : 50) 
ος ]ς στοππά, ἐλαῦ ές που 5 τεβ!]γ. ἀθβεῖς ἵα εἰσπίβοαβου, Ἰς 

χαΐθια {ο ἠλαξ ραγίοι]αγ ἄῑνῖπο επετργ Ὁγ π]λήομ ἐ1ὸ Ἱγοπιαη ττας 

Ἰεα]εᾶ, Ῥθυι, Οαπιρ., ΙοσίοἩ, Ἡ)αἰκαί., Καπά,, Αησας, Τηοτα]], 

Ἡἴ. Ἠαγο «ροπεγς”. 8, Ἐτ., “απο ρπἱεεαησς;”. 1165., “απ ροᾶον.” 

ἑ σας” μλ]οῖι Ὕνας {γαπς/ειτεὰ ἴτοπα ἴμο Ὑα]σαίο (υἱγέι) ὮΥ 
κ. απά οορῖεᾷ {νοπι Ἠϊπι ὮΥ δαμθεααεηί ἐγαηξίαίοις, ἵΒ ϱ0θο- 

ε πετί ου {οπι 1ηθ;”. δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἂπί ἐμοῦ. Ῥεπη, 

Νοτίου, Μ. Το ῃτεροςίίους ὃς (ἐξ-ελθοὔσαν) οπᾶ ἀπὸ εἰιου]ά 
Ἀανθ {πείς Ῥτορεν ἴοσσθ, “' ο{ οἱ” απᾶ “ ποπ. Ὑπϊρ., “ ἆθ πιο 

αχίςεο; Ένας, “α πι οχίεεα;” Μοπί,, “οχειπίέθιη ἄθ πι; 

Βθ]ρ., “ναι τα] αἰέσεσανη 19. 

απ «κρρίησ;” ἐδοῦσα. νερου, ΠΙοΗέ Ἠλεῖπις, ὤμασρε, 1 οἵ- 

οι, Κεπά., Το] πα, Μ. Ίο ρανοῖρῖαὶ οοπςίτασίῖου ἶ6 αἀορίθᾶ 

Ὁσ Βοατ]εέί, ΟαπιρΏο!!, απά Ὦ]ο]είηβοη. ὮῬε]ρ., “ πὶοπᾶε ;”. Β. Ἑν., 

α γογοπῦ ς  Πα]., “ νεἀεηᾶο.” 

σ «παα ποῦ πηποπη ;” οὖμ ἔλαῦθε, Ἐεπάτίοξ. Ἰμήᾷᾶε]ὶ απἀ 

Ἐοῦ. (Τ,οχ.) ίνα "ἴο ὓο ππΚποπνη ” 45 οπθ οἱ 116 ἀεβηϊδίους ος 

Ολο γγοτά, Τ]ο οὐτῖοις Πιοισλό ἶς, ἡλαί εἶιο ΊπουΥ Εἶιο Ἠαᾶ οί 

εδιαρεά ἐλε ποίτοε οἱ {μθ Βανίοι. 

ν «Ἔαχο οοιταρθ;”. Θάρσει. Ἴλοπι. ,ὮΓδδίογ, Οππχρ., Γαιοί, 

Ἐοπά. Τμ Τι. Ὑ. (οορσῖης ΤγηάαΙε) Πιοὐασίες η τοπάενίας θμίς 

ποιρ Ὀδύποσα “Ἐο οἳ ροοᾷ οοπιίοτέ;’ απᾶ “Ῥο οἳ ροοᾷ οἶθοι.” 

είν οἳ ᾖἩθεο εχρτερεῖοπς ἴ6 ασσαταΐθ; Ἠοίμ ατθ, ἴο εαγ ἴἶιο 

Ἰθαςί, οὐβοίεκιοπί. Θάρσοε βἱβηίῆοβ εοιγασε, Ὀοίάπαι, τοαέηοςς, 

εοπ[άσηεε. Ἰάάάεμ. Ἔς τοηάθτα Φάρσει “ ἴ9]κθ οοανασθ..  Εχεί- 
ςοἰιιοῖᾶ»τ: “ Θάρσεε, Ὀ9πο δἳς απίπιοι” 

κ οίῃ Ἠεα]θᾶ ;”. σέσωκέ. Κεπᾶνίοῖ, Βιατρο (σέσωκέ, Ματ]ς 
ὅ τ 984). Ἐοῦ. (Πεχ., σώζω, 3) “ίο Ἰεαὶ ἰο Τείοτο {ο ἠεαι” 

Α4 {6 ταᾶίσοαί εἰσαίβσαίίου οἳ “ 1οαἱ ” ἵ6 “ {ο ππαζο γ]ιο]θ,” ἐιίς 

ἔρυπι Ἰς αρρτορτ]αἴθ, απά Ίας 1ο αἀναπίασο οί Ῥοίηρ ἵη οτάίπανγ 
σοι πηοἷι σας ποῦ Ὦο αῄϊγπιθᾶ οἳ “το πια] π]ο]θ.”.  Ὦθο ΤΠ εἶνσίεν 

(Ὀίο,, ατί. “Ἠεα]”). Βτοΐσο]. (ὔπ υεγῦο) 1 "' Ὁδιτραίαγ---0ἴγθγεθ 

ἂςδ 5, αἱ απ ρεγσις, 5ουναπίας, ἐποοίωπιος Ῥτβδύαπίας,---Ώθ 118 

απῖ α πιοτῥο Ἠρεταπίας, απογαπα υῖζα εοιναίας, αὈῖ εερίας γοτ 

Ροΐθθὺ; απο, 8απογ’. {. τι, "Τα [οἱ ἵα ραέτίο.” 

σ «Πα 1 πας εἰ] ερεακῖης;” Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος. 
Κεπᾶτίοῖς, Ἐθοῖιγ (οι 58Π18 Ῥ]11.5ς, ἨΓαχ]ς ὃ : 95), ἨΓαΚκεβε]α, Ὀίσῖς,, 

ᾱ. απά «Α. Οαπρ. ἘῬοῦ., ἸήάἀεΙΙ (Τ5., ἔτι), “ εἰ], Τρεσῖαη, 

« ρεἰπηᾶο έ] απη Ἠαρ]απᾶο ;”. Υπαἱς., Μοπί, Έτασπιπς, “ αἆμπο 11ο 

Ἰοηποπίθ:” Ῥσσα, “4ἄλαο εο Ἰοᾳααπίθ” Ἠεὺ. Ν. Τεεί., πΣΤΗ5 

ΛΑΟ. 
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ΚΙΝ ζΑΜΠΘ) ΥΒΒΡΙΟΝ. 

οοπιείἩ οπο ἔοπι 1ο τα]αν οῇ ἔἶιθ 
βυπαροριθ’5 Άοιςε, δαγίπο {ο Ἠΐπι, 

Τη ἀαπσ]μίου ἴς ἀθαᾶ: {πουῬ]θ 
ποῖ {πο Μαςίογ. 

50 Ῥαῦ π]θη ὦᾖθβις Ἱιδαγᾶ ἐ4, Ἱθ 

απβγετθά Ἰήπι, εαγἱπο, Έθαι ποῖ: 

Ῥομςυθ οπ1γ, απάἆ οἹθ εἶια]] Ῥεα 
πιαᾶο π]οῖθ, 

51. Απά πθη. Ἡς οαπ1θ Ιπίο ἐ]θ 
Ἱουβθ, θ σι εγθᾷ πο ΠΠΑΠ {0 ϱο 

η, 81νθ Ῥοΐου, απᾶ «4165, απᾶ 

1οἨἨ, απά ιο {μίας απᾶ 1θις 
πιοίμεν οἱ ιο πια]άρη. 

52 Απά ο] πορί αιᾶ Ώοπαϊ]οᾶ 
Ἱας: Ῥαΐ Ίο εαἱᾶ, ΊΓδερ πού: 5ο 
6 πού ἀθαᾶ, Όπί εἹθερεί]. 

68 Απά {16 Ιαπσ]μοά Ἰήπι {ο 
860)Η, Κποπίης ἰ]ναί 5] πας ἀθαᾶ. 

δ4 Απᾶ 1ο Ῥιύ ἴλεπι αἲ οιΐ, 

λον. 

ται. 

/ 

πτοντο αὐτὴν. 
Κλαίετε" 

/ 

καθεύδει. 

αΒΡΕΚ τΕσ”, 
. 5 /; / 

παρα τοῦ ἀρχισυναγώγου, λέγων 
». -. ο / ε ΄ 

αὐτῷ, Ότι τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ 
Ν ΄ ΔΝ ιό 

σου µή σκύλλε τον διδάσκα- 
ε Ν - / 

δυ"Ο δὲ ᾿]ησοῦς ἀκούσας 
- Δ 

ἀπεκρίθη αὐτῷ, λέγων, ἸἩὴ Φο- 
/ 

Θοῦ µόνον πίστευε, καὶ σωθήσε- 
Ἡ αν Δ 5 

δΙ Ἠϊσελθὼν δὲ εἰς τὴν 
᾿ / 2 3 - 3 - 3 

οἰκίαν, οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν οὐ- 
/ Ν / . ΄ 

δένα, εἰ µη ΠΠέτρον καὶ Ἰάκωβον 
, , π 

ὶ Ιωάννην, καὶ τὸν πατέρα 
-. Ν 

τῆς παιδὸς καὶ 
9» λ / 9 3 

ἔκλαιον δε πάντες, καὶ  ἐκό- 

” Σ / 

οὐκ ἀπέθανεν, ος 
δδ Καὶ κατεγέλων αὐ- 

- ος / υπ ». 
τοῦ, εἴδοτες Ότι ἀπέθανεν. 

Ν Δ Ν / 

τὸς δὲ ἐκβαλὼν ἔξω πάντας, καὶ 
/ .ν Ν ο) ΄ 

κρατήσας τῆς χειρος αὐτῆς, ἐφώ- 

ΠΕΝΙΞΕΡ ΥΕΕΡΙΟΝ. 

Σ8011Θ 016 σαπιθ “οπι ἔλε Λοιςε 
οἱ {16 τα]ον οἱ {116 6Υγπασοσας, 
πἩο δαῖά {ο Ἠΐπι, ΤΗΥ. ἀααρ]ιίου 

ἵ6 ἆθαᾶ, "ἄο ποί {ουῦ]ο {μθ 
Ἓθασϊιθν, Βιῦ πγΊον ἆθβ15 ]ιθανᾷ 50 
6, ο απηεπεχοά Πΐπι, βαγίπα, 
Έθαι ποῖ, ἀοπ]σ Ῥο]ίονθ, ' απᾶ 
εοιθ πνῖ]] Ῥο Ἠθα]εᾶ. Απᾶ πει 
πο (οδᾳιθ. Πίο ἴδ Ἰομδθ, Ἶιο 

ειβοτθᾷ πο οπθ {ο ϱο {ᾗ, οκοθρῖ 
Ῥοΐου, απᾶ 5ύοἵμη, απᾶ «ϱαπ168, 

απιᾷ ἴπ6 {αίπου απά πιοίῃεν οἳ 
Ένα πιαἰάρῃ. Απᾶ αἲ Άπεαιο 

ποθρίησ απά ᾿Ώοψαϊ]ίπςσ Ἴθτ. 
Ῥα0 Ὦο εαἷά, ΊΓεερ ποῦ, εἷνθ ἴ5 
ποῦ ἄθαᾶ, Ὀπί εΙθοροῦῃ. «Απᾶ ὅδ 
1516Υ Ἰαπσ]ιοᾶ αὖ Ἰήπι, ἱπονΊης 
Εναί εἷιο πας ἆθαά. «βΒαίΐ ο ραῖ δὲ 
ἔπαπι αἱ] οπΐ, απᾶ απο Ίαν 

ο ὴ 

τὴν μητέρα. 

ὁ δὲ εἶπε, ΙΜὴ 

ἀλλὰ 

δ4 ηὐ. 

5 βοπθ οη8ς τι. Ῥοδᾶτίάσο, Μ. -Βεο ν. 46, ποίθ, ἨΤοῦ. 

(1ρχ., τὶς), “ 6οππο οπε;”. 8. Ἠτ.,  απθ]ᾳ΄απ.” 

δ Λοπι το Ἴοιδε οἳ Όνο χά]εύ οἳ ἴ]ε γπασορτθ;” παρὰ του 

ἀρχισν»αγώγου. Ἰλοπα., Νοχίου, Μ. «Α5 ιο Ίαησιασα οἳ {ο 
ἰοχύ 16 Φίοπιαδίο, ἴλλο ἱηβογίοη οἱ {λε ᾖοιδε, 18 α βαρρ]επιθηί, ἵς 

1 πθοθεκατγ. Τ16 τα]θν ας τη] 6 65ης αἱ ἐλὶς πι, Ἰαπωὶ 

(ου {6 Ῥατα]]ε], Ματῖς ὅ : 95): “Βίο ἀπὸ Ἱερίξας «ποιο ἆοἱι. 

18 : 28, ἄγουσιν---τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα, εἩ Φάῑδιε αἴα- 

Ρῆς. Τουεπί. Ῥ]ουπι. ΤΝ :6, ὃ, ππα ας Ίσρο απας οςὺ οχαιπίπαία, 

8, Γαΐτθ ϱᾳ5) 60685 ος ΠΠ8ο, 1. 6. α ἄοπιο ραϊγί” Ἔμο 4,ογο. 

Ἀγγαησοπιθηῦ ἵ5 Ῥοταρίοσοις, απᾶ πποχθ μανπιοπίους μου ἴμαῦ οἳ 

Τγιᾶα]ς, πο Ίνας οορίοᾶ {π 11ιθ Ἐι, Ὑ. Οαπρ., «{τοπι ἐ]ιο Ἠοιςο 

οἳ ἴπο ἀῑγεοίου οὔ ιο 5γπασοραθ.” 

5 α ᾖο ποί ἐτουβ]θ;”.. μὴ σκύλλε. 

Ῥτοςου{ πδασο. 

ε 4 Τρορᾗθγ,”. 998 οἩ. 2 : 46, ποίθ. 

ἆ α ϱ)]ψ Ώ6ΠΘΥθ ; ” µόνον πίστευε. ο Ἑ. Ὑ. οἱ {πο ρατα]]ε], 

Ματῖς 6 τ 56. Ἐποπι., Ἰδξε]εγ, Ώμαιρε, ἸΓακεί,, Βοατ]εί{, Ῥἱο]ς., 

Οωππρ., Κοπᾶ, Απσας, Μ. Τθ ρτορες οτᾶος ο ἔ]αςο πγοτᾶς {5 

ιο ε.πῃθ, 958 ἵπ 1ης (γθο]ς. 

54ο γη Το Ἰεα]θᾶ; σωθήσεται. Ἰμεϊπαϊ. 3εο ν. 48, 

ποίθ, ἸΙπείοιᾶ οἱ “ αμα]] ἨΓακεβε]ᾶ, βπατρς, απᾶ Έεπη Ίανο {πα 
οακ[ίαιγ αμ πφ]ῃ.” 

τα ρρπιθ”. Ἰπεϊοπᾶ οἳ εἰσελθὼν οἳ Έιο Τοέ. Ἐεοερί., ἐλθὼν 

16 ἴπο τοαᾶῖπς οὗ πΙοευασ, Τήπηαηπ, Έπαρρ, 19118, Τ{εο]αά,, 

[μασμπη., Θομοῖσ, Ῥ]οοπιβείά, ΄ Φο]οῦῦ 6αγς: “ ἐλΦὼν οσα σος). 

αἱίεαας οκ οᾶᾶ, Ρ]αχἰπαίθ (8 πο.) νθγβε., Ῥοεομ. ῬΠ]οχ., Ῥομε,, 
"εᾱ. Γμε]., Α;., αοίἩ., Θ]αν., αἱρ., Τε, ἀεάίπιας το τα]ρ. εἰσελ- 

θδὼν εκ ΥὈῦ. 6ᾳᾳ. οχἰαμάοι” 

5 «ΟΠΗ απᾶ ὦρπςς.” 

Ἰδοτίοη. 'ΤΠήΒ αοοοχᾶς ση 

1ηβίθρᾷ οἳ “Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην 

(Τεχί. Ἑεοορί.) {1ο τοβᾶῖπς οἱ πίεςὺ., Ἐν, πκόλιεπάουῇ, 
1 ἁπαρρ, Τη6116, Βοα]οῦί, απᾶ Ῥ]οοπιβο]ά ἵ Ἰωάννην καὶ Ιάκωβ 

[Τη {νου οἳ ἐς τρηᾶῖης ατο οἶσλέ αποῖα] Μ558., οπᾶ 1ο Ῥμῆος. 

απίαη απᾶ ὁογαβα]θπι Βγπίας, Β]αγοπίαῃ, εἶσ]ὸ Μβ6, οἳ Ὑπ]ραίς, 

Βοό Βομοίέ, απᾶ Ῥλ]οοπιί, (18. Τρί.) 

Ἀ αγγργθ πγορρίης ;” ἔκλαιον. ἈΝοτίοι, ῴβαγρο, Κεπά., Αυρας, 

Ῥεπη, Μ. 9. Ἐν., “ους ρ]ουταϊοηό ς”. 106Υ. απά Πραπ., “Πογαῦαυ 

{οᾷοςτ”. Τία].,  εαυὰ Ῥίαηρεναπο” Τ16 Ἱπιρθνίεοῦ Ίδια, εἶνονς 

οοπϊπαςᾶ αοἰίοπ, απᾶ {5 αοραγαἰε] τοπᾶσταᾶ Ὦτγ να Ἐπρ]ςὴ Ῥτο- 

βνεβαῖνθ {ουπι. Ὦο ἐ1ε πεσί τοτῦ ἐκόπτοντο. 

{ α«Ῥοπαίίης ;” ἑκόπτοντο, Ὦ6θ Ἰαδῦ ποῖο Όματρθ, Ῥεηῃ, 

Μ., Κεπᾶ. 106γ., “ραΠίαη.” Ἠ]οοπιβε]ά τοπ]: «Κόπτεσθαι 

Ῥτορθγγ βἰσα]βθβ {ο ὀεαί, ΟΥ οἶτικο οπεδε{/, οπᾶ ΊἨθη, {ο δειναῖῖ, 

ατίευο ΤΟΥ απ) οπε.” 

} ο ιο Ἰασιοᾶ αἲ Εϊπι :’ κατεγέλων αὖτοῦ, ποπ, Εεπᾶ., 
Βοασ]αίῖ, ἹΝοχέου, ακεί, Όμαυρε, ΑπσἃἝς, Τε] τ/β]]. Τίς νειὸ 

οσα οη]γ ἵπ Μαέ, 9 «24, Μαι] 6 : 40, επᾶ Ίπ Ὠής Ιπείαηοθ, 

απᾶ 19 χεπάσγεᾶ ἴπ {ης Ἡ, ὗ. Ὁψ “ ]ααρ] {ο βοοση ΤΗΐς ΡΏταξθ 

18 οΏθο]βίθ, Τ1ι6 Ῥτοροβίίοη κατὰ, ἵπ οοπιροβίξίοὮ ζει 15 νοτῦ, 
ἵ8 ποῦ ἠιίοπσίνε, Ὀαέ ας ταἴλιες---αθ Ίὰ ΠΙάΠΥ οέμος Ἰηβίαησες---16 

{οτος οἳ “ αραἰησί,” απᾶ 1λίς πιαγ ὃς πε]] οχρτεξεσᾶ Ὦγ “αἲ.”. 8εε 

144 ἀε]] (ματὰ). "Το ]αασ] αἲ ” 15 εαπἰνε]θηί {ο “ ἀρτῖᾶς,”. ΤΗΕ 
]α5ΐ ἵ6, Ἱοπεγαν, Ίεςς ἠωπηή]ίατ απᾶ Ιπίε]Πσ]ο] {ο ϱΟπΙΟΠ ΓθβᾷΘΙ8. 

καλιςς" δὲ Βο (8. Υ.) {απ νο ρατα]]αίς, Ματ]ς 6 :40, Μα. 
9:25. Βοατ]οίῦ, Νοτίου, ΟΜΠΙΡ., «Απσις. «. απᾶ Β. Ἐνοπο, 

πας 1. Τρ6χ. απά Βραδῦ., «πας. Ῥ]οᾶδΗ απἁ Ἠα]., ἅπιας”. Ώε 

ἨΓοίίθ, «αρεν ;”. Βεΐρ., “πιααν ;” Έλα.  πθη.” : 

1 «ακίηαι” κρατήῄσαρ. Ί6δΙεγ, 98108, Ἐμο] να]. «Αλουρ] 

κρατήσαρ Ίνα Ώεον τεηᾶριθὰ ἵπ 1 Ἠουϊείοα οὗ Μαι]ς αἲ ὅ : 41 
α μο {οοῖς”; 11ς ραχδιοῖρίαΙ οοπςἰγαοίίοα (016 βεπβο Ὀείηρ {1ο 6απις) 
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ΚΙΝΑ ΖΑΜΕΡ) ΥΕΗΡΙΟΝ. 

απά {οο]ς Ίιου Ὦγ ιο Παπᾶ, απᾶ 
οα]1εᾶ, εαγίπσ, Μαἱᾶ, αγὶσθ. 

66 Απά Ἰου αρὶν]ο σαπθ αραἱη, 
απᾶ 8ἱιο 41096 βἰγα]ομίπαγ: απά 
6 οοιηπιαπᾶεά {9 σἶνο Ίι6ος πιθαῦ, 

δ6 Απά ἸΊιου ρατοπίβ πετ ἀδ- 
ἰοπίδιΏεά: Όαε 18 οπαισθᾶ {πθιι 
ἀιαῦ ἴιοΥ εἰου]ά {ς]] πο πια πα 

66 

σΕΕΏΚ ΤΗΣΊ. 
ε - 

νησε, λέγων, Ἡ παῖς, ἐγείρου. 
Χ - 

6 Καὶ ἐπέστρεψε τὸ πνεῦμα αὐ- 
- / -- 

τῆς, καὶ ἀνέστη παραχρῆμα" καὶ 
/ 3. ων . 

διέταξεν αυτῇ δοθηναι -Φαγεῖν. 
καὶ ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς: 

λ ο Αα) 
ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ 

ν / 

ΞΕΝΥΙΡΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

Ὁγ {1ο Παπά, "οα]]εά οαξ, αγ” 
Ίπο, Μαϊᾶετ, ογἱβο. Απ 16Υ ὅδ 
αρἰΠέ ρτθιγπθᾷ, απᾶ 519 5γο5θ 
"ητηθάα{ο]γ ; απά Ίις οοπιπιαη- 
ο "μαῦ οοπιελίπᾳ εἰοι]ᾶ Ὃς 
Εἴτευ 1θΥ {ο θα. Απά ευ δ6 
ρατοθπίς πστο αδίοπἰιςθᾶ, ρα 
μθ οπατρθᾶ ἐλοιη {ο {θ]] «πο οπο 

.π88 4ομθ. εἰπεῖν το γεγονος" "φλαί πας Όθευ ἆοπθ. 

0ΒΑΡ. 1Χ. ΟΒΑΡ. 1Σ. 0ΗΑΡ. 15. 

ΤπΕκ 9 οα]]εᾶ Πὶ5 ὑπε]το ἀἷς- ΣΥΤΚΑ4ΕΣΑἨΜΕΝΟΣΙ ΆΑνυ οα]ήπο {οσείμου πο 1 
. δὲ τοὺς δώδεκα οἵρίθς {οσοίματ, απά ρᾳνο ἴλεπι 

Ροπ6ς απά απἰΏομγ οτος α1ἱ ἄογ- 

Πβ, απᾶ {ο οατο ἀϊδθαςο». 

9 Απᾶ 19 φοηῦ ἔἶοπῃ {ο Ῥτθασ]Ἰ [στειλεν αὐτοὺς 

3/: ” .ν / Ν 5 

ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξου- 
΄ ΝΔ / 

σίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια, καὶ 
/ ιά ει 

νόσους θεραπεύειν' 

9 β .. 

µαθητᾶς αὐτοῦ, Όπνο]γθιν 6 ᾳανο ἔλθπι οπου 

απά ααποχγ οτου αἲΙ «ἴμο ἆθ- 

απᾶ {ο οὐχο 41568565. 9 ΤΗΟΠΒ, 

Απᾶ Ἱδ ροηί ποπ {οτι {ο 4 

ΔΝ 3 ιά 

και απε” 
’ Δ 

κπηρυσσειν ΤΗΝ 

1 αἀορίοᾶ ενα {ου ιο 84 οἳ εαρ]οπη. Ίπ Ματίς, ἴἶιο γοεο 

ϱοΠΠΠΙΘΗΟ65 ΙΕ καὶ κρατήσας, πλ] Ἠθις 16 Ὀθοίης, αὐτὸς δὲ 

ἐκβαλὼν ἔξω πάντας καὶ κρατήσας. «ΑΔ ἐκβαλὼν ἵς τεηᾶετοὰ Ὦγ 

Ἀια Βηϊίο γοιῦ “Ἡδ ραί-- οί," ο ποχί Ῥατθοῖρίς (κρατήσας) 
πιαγ 6 πιοδέ Ρτορθγ!γ τοπᾶσγεᾶ Ὁγ 16 Ἐπο]]ε]ι ει] να]θηί. 

 α ϱο]θά οαί;” ἐφώνησε. 8ο Ἡου. (15., ἴπ ἴοιο, φωνέω), 

1ο σα] οιέ, ο) ομέ, οτο]αϊπι.. Ῥεηυ, Μ. 6 ν. 8, ποίθ, 

α « Μαἰᾶου;” Ἡ παῖε. Βο (Β. Ὑ.) ν. 51. Ἐοῦ. (χ.), “α 
εἰτί, πιαἰζεπ.”. Οαπιρ., Ῥεπη, ΑΠρδας, Κεπᾶ. Ἐαρμοιγ τοπᾶοτς 

Ὠής ρτο/εταὈ]ο {ο πια.” 

54 6ρ;” ἐγείου. “'Ἠϊεθ) Ἱηδέοαᾶ οἳ « ατῖςθ,” ἶς ἐς τοπᾶρι- 

ἵπα οἳ ἀΛίς γε! (Ἠ, .) Μαϊ, 24: Ἰ, 11; 26 : 46. Μαι 121; 

10:49. ἆο]α δ :8. 1 Οου. 16135. Ἐεν. 11 1. 

» «γοϊπυπεᾶ ς” ἐπέστρεψε. Τοπ, Ἰεείοσ, Ἰπονίοη, Οαπηρ., 

Βοατ]οίέ, Ῥίοῖ,, Ῥθηη, Ἐ οπᾶ,, Τ1δ]γγα1!, Μ. Ἐολίηξοι (1.εχ., ἐπ 

υογὸρ). 

4 410β6;” ἀγέστη. Τλοιπα, Μ. Όοο ποῖθ ο «τίε,” {π ἐ]ιῖς 
γειςθ, 

5 Παπιθβϊαία]ν |” παραχρῆμα. ἘΚαπᾶ., Μοτίοῦ, (Οαπιροςῇ, 

Βουπ]θίέ, Τἱοἰκῖπεοη, Άποις, λε] πα]], Μ. Τα νο ρετα]]θ], Μαι]ς 

ὃ 149, ἴι αἄνειῦ εὐθέως 14 Ρ]αοθᾶ Ῥοΐοτο ιο ται, πα, εὐθέως 

ἀνήστη, «« Ἰηπιθα(α{θ]γ---ο5ο.” 

Σα θλαξ οοπιελύπρ εποα]ᾶ ο οἶτει Ἡθυ ἐο εαέ;”. αὐτῇ δοθῆναι 

φαγεῖν. Βο Ἑ. Ύ. οἳ Ματς 6 : 45 (δοθῆναι αὐτῃῇ φαγεῖν). 

Ἄπφις, Ῥδπη, ἨΓακοβο]ᾶ, Ἱδοχίοη.. Α5 βοπιείμ]ης”. 15 τεα]]ν α 

δαρρ]απιεωξ (τὸ αὐαια ιτ), 1 Ίπς Όθευ ἀἰαλοίσεά, αν Ίπ ὙΨοἷκοί, 
Τὲ αμοα]ᾶ Ῥο 6ο ἀῑίησαϊε]ιεᾶ ἵα ἴιο ρατα]ε], λἴατ]ς ὅ : 43. 866 
Ἐθνίείου οἳ Μαι]ς 6 : 97, ποίς, 

{πο οπθς” μηδενὶ. ποπ. Ἀοτίομ, Βοαχ]θίῇ, ἸΓαἰκεβο]ᾶ, 
Βατρο, Ῥεπα, Ἱζαπᾶ,, Το] πα]!, Μ. 

απ]αξ Ἰαᾶ Ὄθευ ἆοπο ;' τὸ γεγονός. Ἰνα]αί, Ῥεπη, Άπσας, 

560 γ. 3δ, ποίο, Τ]6 ροτίοοί 18 βοπιοίίπιας βθᾶ {ος 16 Ρ]1- 

Ρρατ[θοῖ, α5 Ία Τπ]το 1 : 22. οσοῦπ 20:18. Τπο]ορο, ἄταπι., 50, 

Ρ. 198. μου, ᾷ 88, ὃ, ποίο Ὦγ θίαατί. 

5. “ρα]ΐπο {οσείμου;” συγκαλεσάµενος. ἸΝεδίθγ, Ἐσπη, Καπᾶ., 

Τποϊα]], Μ. Το ρατηοίἰρῖαὶ οοηκἰτασξίοα (6 Ῥδΐπς οα]]εᾶ 3} 18 

αἄορίεᾶ Ὀγ΄ Οαπιρ., Ρίο]ς., Θοα]είί, Αησις. 

Ρ Το τεαᾶίησ οἱ {ἐς Τοχίας Ἠεοθρίαςβ, μαθητὰς αὐτοῦ, 18 

οαποθ]οᾷ ὃν τίεεῦ., Έπαρρ, ΤΗ6118, Τήεολαπά., Καν]. Βολοίό 

γεπιατ]ες: “Θα γα]σο Ῥοβῦ δώδεκα αάυηπίαν, μκθητὰς αὐτοῦ 

ἀθεππύ {π ο. πια]ῆς (6 απο.) τοῖςς., Ῥεςο]., Φαίᾶ, Ατπιι, 9ἱ8Υ., 

6ογππι(πθ Ἴοοο οζά. ΤΣ. πῄπαδο, Ῥίατας οἱ γατδῖοπες Παυθηῦ ἀπο- 

στόλους, β]οβξειηα ασπονἰπιαβ οαπι (τὶθδῦ. αἱδιο.”. ἙῬ]οοπιί.: 

«1ηεςο πγονάς, ποῦ {οιπᾶ ἴα ΥουΥ πιαησ οἳ {Πε Ῥοδύ Μ99., εενοταὶ 

Ὑαιβίοπς, απᾶ 6οπιθ Εαΐ]εις, ατθ οαποο]εᾶ Ὁγ αἰπιοσῦ 6Υετγ Εάῑίος 

ᾖνοπι ΊΝοἰρίαῖη {ο Βομοιπ. Βοπιο Μ95., ἴοο, απᾶ ἴλοςο Ὑοιδίοης, 

π]]οῖι Ώαγθ τοῦ µαῦ. αὐτοῦ, Ίαν ἀποστόλους αὐτοῦ. Νοὐήπᾳ, 

{θγθίοτα, ο2η Ῥ9 Ρρἰαῖπος Ίλαπ ἐιαί δολ ατς [τοι {1θ ππαταίῃ. 16 

πια Ό6 φαἱᾷ, ἠπᾶραᾶ, ἐπύ ἴμθςο Ἱνοτᾶς αἲθ σοπβηθᾶ Ὁγ Μαίί. 

1051. Βαΐ ἵξ 18 πιοτο Ῥτοραδίο ὑλμαί {με Ἠαγο Όθ6η Ιπνοᾶσοθά 

{τοπα {Ἠθπος, 5ἶπσθ Ῥείίος τ6Ἀβοπς πια ὃς Ιπιασ]πεᾶ {ος ἐλεῖς 

ἠιδεγίίοη, ἴλλαη {ον Ελεῖς οπιἱςεῖοη,” Τη αἀάον, 1έ ἵ5 ποτίιγ οἳ 

τθτηαχ]ς, ἐ]λαί οὗ δώδεκα 5ἱππρΙψ οοσαῖς πέν.12,6.. 8: 1 18:81, 

απᾶ ἴα οίμευ Ἰηρίαποςβ. Ὀγιίας, σιιζνὸ 2 (« Ἠϊ6 ἐπεῖνο’}. Το 

παπα] ουςίοπα οῇ {πο Θγτίαο Ηππε]αῖος ὑοῖπς {ο εαθῆα Έα Ῥτοποπη, 
π]ιοα {16 ατίο]ο οοσατβ πα α ποη 1η 1μθ Ογθοῖς ἐοχί,---Ηἶ5 τ6ὶ- 

ἀθτίπς ἵς τοα]]ψ οᾳαϊνα[επέ {ο “ει πτείνο.. Τγπᾶαία, ΟπαΠπ1ΘΥ, 

Ὑγεξίαγ, Οαπηρ., Νοτίοῦ, “11ο ἠποῖνο;”. Ὠο ὙΓοίίς, “ ἀϊο Ζηνδ]ί9.” 

Ἠοῦίπεοα (Ἠαπιοηγ) Ῥγαοκοίς μαθητὰς αὐτοῦ. 

5 «1 ἄεπιοηβ;” πάντα τὰ δαιμόνια. Ἰοτίοῦ, Καπᾶνίαῖς, 

Οαππρ., Ώμαχρο, Ἰορίοσ, Τηο]πα!Ι. «α. Ευ, 8. Ἐτ., απᾶ Ὦ6 Βαογ, 

αἴοας Ίος ἀόππους;” 10ο6ῦ, απά Ὀραη.,  ἐοᾶος ἷο5 ἀθπιοπίος ; 

Ὠ]οάαά απᾶ Τάα1., “ ὑαἳ Ἱ ἄσπιοπί Το Ῥε]σίο τεαίης {1ο 
αγῆο]θ, “ ἆθ Ώυἱνείοπ”. Τη ἴπο ρατα]]εῖ, Λαό, 10 : 1, ιο ατίίο]ς 

ἵ8 οπαϊμ{οᾶ. Ῥε[οιο πνευμάτων» ἀκαῦάρτων; Ὀαῦ 19 16 ἱηθργ[εᾶ ἵπ 
Ματς 6 : 7, τῶν πνευμάτων τῶν ἀκαδάρτω». 
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ΚΙΝα ΦΑΜΕΒ) ΥΤΗΘΙΟΝ. 

Όλο πσᾶοπι οὗ ἄοᾶ, απᾶ {ο Ἠου] 
{πο εἰσ]ς. 

ὃ Απά Ίος εαἱᾶ απ{ο {Πθπη, Τα] 
ποῦμήπα {ΟΥ Φοι’ Ί9ιΓΠΘΥ, πθῖμθυ 
βίατος, ποτ βο)ίΡρ, ποϊίες Ὀτοαᾶ, 

ποϊ{μου πιοπαύ ; πηθ]ίπθυ Ἠατο ὑπο 
οοαί5 αρῖοσθ. ι 

4 Απᾶ π]αίβοθγευ Ἰοιςο 7θ 
ομἱθι 1πίο, ἴθτο αριἀς, απᾶ ἔπεποσθ 

ἄερατῦ, 
ὅ Απᾶ π]οξοθτος π]] ποῦ τθ- 

οοἱγο γοι, πΊθη 79 ρο οτί οἳ ὅπαί 
οἳγ, επαΚκο οἳἳ πε τατγ ἀπδί {τοπι 
ουν {96ὔ {0ὲ α ἴρβίτποιγ ασαἲηςί 
1π6ιῃ. 

σπΡϱΕςΚ ΤΕΣΧΤ. 

βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἰᾶσθαι 
4 - 5 

τοὺς ἀσθενοῦντας. ὃ καὶ εἶπε 
Ν 2 Ν Δ 3 ᾽ 

πρὸς αὐτους, {ήδεν αἴρετε εἰς 
ΔΝ ε / ή ε/ / 

την ὁδόν' µήτε ῥάβδους, µητε 
/ / / / 

πήραν, µήτε ἄρτον, µήτε ἀργύ- 
͵ / Δ / ο 

ριον, µήτε ἀνὰ δύο χιτῶνας ἔχειν. 
4 Χο». ἃ Δ / 4 
καὶ εἰς ἣν ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε, 

” - / Δ 3 ο) 3 / 

ἐκεῖ µένετε, καὶ ἐκεῖθεν ἐξέρχε- 
δ δα Ἀ Ν / 

σθε. 3 καὶ ὅσοι ἂν μὴ δέξωνται 
- / - - / 

ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πὀ- 
Ν 

λεως ἐκείνης, Καὶ τὸν κονιορτὸν 
Ν - ” - / 

ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάξα- 
/ / 

τε, εἰ μαρτύριον ἐπ αὐτούς. 

ΚΙΝα ὔΑΛΜΗΡ) ΥΕΗΡΙόΣ, 

ῬτθαοἩ {πο Ἰᾳπσάοπι οἱ ἄοᾶ, 

απᾶ {ο .1θα] {1ο εἰοκ. Απά Ίο 

βοἱᾶ {ο Ίλλαπι, Ταχο ποίλ]πρ {οτ 

πο 191ΣΠΕΥ, πεϊέμον 'εἰαῇ, Γπου 

ἔρᾳρ, ποτ Ὦχθβά, ἩΟΣ ΠΠΟΠΘΥ, 

πΟΣ Ἰαγθ πο οοδίβ αρίθοθ. 

Απά Ἀπ]αίοτοτ Ποπεθ Υο θηΐ6ςὁ 

ἴποτο χαπια, απά Ίἶλθπος ἄθ- 

ρατί, Απά 'Ψ]οενθυ Σμα]Ι πού 
τθοεῖγθ οι, π]θη 76 Ρο οπἡ 
Ἡγοπῃ {ιοί οἱ έψ, εια]ςο οΏ "θὖνθπ. 
ιο ἄπδί ἄτοπι γοατ {9ο {οτ 

ἱθεπποπγ αραἰπδύ ωρα. Απάᾶ 

5 

4 «νο Ίουπεγ;”. τὴν ὁδόν. Τὸ ἵ6 ποῦ πθοβςβαῦν {ο χθρατᾶ 

τὴν α5 α αυκΜέπίο {ον 11Ο ροδοσίυο ΡΤοποωι Ἠθτθ. ΤΠ ο 

ρατα]]ε], Ματῖς 6 : 8, {1ο Ίαησπασο {9 αἴπαρΙγ εἰς όδεν, πΥλΆογς, ἵπ 
τεπζετίηα, πο βαρρ]εππεπέ “ἐεῖγ 3 16 πθοεξδατγ Ὀείοτ “]ουτηθγ;” 

απᾶ 16, (ποτείοτθ, ρ{ορετΙΨ απιρ]ογαᾶ 1π {πο Ἡ. Ὑ. ΤΠ {ο ῥράξξασθ 

Ῥο[οτᾳ τς, πο ατ[]ο]ο 18 8ο Ὦγ ματρο, ἸΓαἷςεξ, Ῥεπη. Βγπας, 

Ἰωῤοῇ. (ατα, « {ον Έλο ]οασπογ”). Ἠοῦ. Ν. Τορί., Ἠηβ». Βεῖρ., 
μα ἆεη πθος” ΤΑ] απᾶ ο Γείζε, “ ἆρπ ψπεςι” Ῥαπ!ς, 

«Ρεϊεας” . Ἐτ., “Ῥους 16 γοασο.”. Β. Ἐγ., “1 ονθπήη 

1061. απά Ὀραπ., “εἰ οππήπο.”. Ὀϊοδαδ, “«]ο οαπιπηῖπο:”. Τα]., 

4 ρα] γἱασσ]οι” 

5 «ρἰβ. Ἰηδίοκᾶ οἳ ῥάβδους ο ο Τεχί, Ἠεορρί., ῥάῤδον ἵς 

ος χθαάίης αἀορίοᾶ Ὁγ (π]εσρασΗ, Τεομεπάοτί Ἑπαρρ, Τ19119, 

Τήέπιαπη, Πμποππαπη, Φο]ο]Ζ. : ζαπορι: “Ῥάβδον, ἵΐα οαπι οοᾶᾶ. 

Ῥηρεαπἠρείτοίᾳ 1. |. αὲ Μαέ. 10:10 Ῥτο ῥάβδους Ἰοσεπάατα ος.” 

Βο]οῦό: “ Ῥγο ναῖᾳρ. ῥάβδους (ᾳαοᾶ οοιτεοίῖοησπα εαρῖέ, σπα γοτρα, 
Οκ οσπι Ματο. 6: 8 Ῥχούδας οοπιροπετεπίαϱ) οἵπι (πίθεὺ. 

αἰϊϊκαιο χοοδρῃ. ῥάβδο» οκ οοᾶᾶ. Ῥευπιπ]ή6 (7 απο.) γθσδς., Ῥθδ5ο]., 

Ατγ., Έστς. ΒαΜἀ., «348. Α.πι Β]αν., αὶρ., Π.. Ῥ]οοπιβε]ά : 

“Ἱάαηγ ΜΘΡ. πανο ῥάβδον, πλλσϊι ἵς Ῥτδίειτεά Ὦσ αἰπιοςέ αἲ1 {να 

τουθαί Ειά1έοιῦ, ΄ Ὦγ 16 Ἱαγ, ἱὁ ΤηαΥ Ὦο τοπιατ]κοά {μαί {η ἉΙαίί, 

10 :10, νο Ῥεςὲ Ἐάϊζοτα Ίαγε αἀορίεά ῥάῤδον., Θ6θ Β]οοπιῖ. (ἐπ 
Ίοτο οἴἰαίο). 

{4 ποχ τ” μήτε. Τ]ὴς νγοτᾶ ουσοπῖς Πτθ πιθο ἵπ {16 ραξεασθ. 

1ὲ ἵ6 αρρτορπαἰα]ψ τεπᾶετεᾶ Ὦγ “ ποϊμας” ἵπ Ἑ. Ῥ., ἵπ ο βτοῦ 

Ἰηδίαησς. Ίπ ια οἴλμθτα, 6 ϱμοπ]ᾶ 6 τεπάετεά παπὶ(ογπι]γ Ὁγ 

“ποτ. Ἰοιυίοῦ, Οαππρ. Όπατρθ, Θοηχ]είί, ὙΓακοί, επᾶ., Μ., 

Απσῦῦ τοπᾶε Ες πνοτᾶ “που” ἵπ αἲ] ἔοςε ἰπδίρποσβ, οχοερί {με 

Πιοῦ, Ἐοῦ. (θχ., ἴπ υεγῦο) : " Βερεαῖεᾶ, μήτε... μήτε, πείεμε 
εν ποτ, Ῥείοτο ἀῑβετοπί Ῥατίβ οὗ πο βαπις οἰααςο.” 

5 «ρα. πήραν. ἸἈοχίοι, Οαπηροοϊ, Απσιβ, Ῥεοίψ, Βοῦ. 

(1 σ., οἳ Ματίς 6 : 8). ανα] (οἨ Μαξ, 10 : 10) : “Πήρα 880- 
οα5 οοτίβοθιΒ, 41ο ρββίοτεΒ οἱ γἰαίογες ραησπι αίαπθ οἱ ῦο8 ρεσίαγθ 

βο]εραπί.”.. Βο αμ 15 :10, Καὶ ἐνέβαλεν αὐτὴν εἰς τὴν πήραν 

τῶν βρωμάτων αὐτῆς (Ε, Ῥ.), “Απᾶ εἩθ ραῦ Τό 1 ος Όαρ οἳ 

πηρα]... Απιπιοπίας (οἶίθά Ὦγ Κ απο) : “πήρα. δέµα τὶ ἄρτοφό. 

ϱον ὁ ἐπὶ τῶν ὤμων φέρουσιν οἳ ποιµένεε.;. Τάὰᾶσ]], “'α Ιεαί]εγη 

Φοιοῖι Τον νἱοὐπαϊς,” οἷο. 

--ἀμφϕ ὤμοισιν ἀειμέα βάλλετο πήρη», 

πυμνὰ ῥωγαλέην' ἓν δὲ στρόφοε ἦεν ἀορτήρ. 
| Οὔάεε. 18 : 108. 

κ οἱ ” 16 οΏφο]οίο, 

5 απ]μαίργοτ” Τποπβοή, Νοτίου, Οαπιρρε]!, 8µ1ρ8, Φοαχ]αίί, 

Ῥεημ, ζαπᾶ., Απσις, Μ. “ ἸλΠιαίβοεγε 3 {6 ουβο]είς. 

{ α Τπίο. α[ϊον “οπηίετ” ἵ επρειβποις. ᾖΤὲ ἵρ οπή{θᾶ Ὦγ 

Ὑεξ]ασ, Ἰοτίοη, Βοατ]εύί, Ὁίοις,, Ῥεηπ, Καπᾶ., ΑποιἃἝς Μ. ἩΤ 

ψας τεαἰηεᾶ ἵπ Ματ]ς 6 : 10, πΊθτο 1ο αιταμσεπιεηί οί ἐλθ 56Π- 

ἴθησθ (α5 τονἰςεᾶ) 16 ἀϊβοιουό, 

ὸ «π]ουτετ”. Ἐτεβοπύ πδαρθ ἀρπιαπάς ή ογίβορταρ]γ ο {16 

ΡτοποσἩ. 

κ «μα] ποῖ τεσεῖτε;”. μὴ δέξωνται (Βτεῦ αοπϊδί ευλ].). Ὠίαις., 
ὙΜα]κοί, 80 Ῥτοραι]γ τοπάρτοᾶ 1π ἐς ρατα]οί (Β. Υ.) Μας 6: 11. 
α ΤΠ] ποῦ ” οοπναγς {1ο Ίάεα οἱ ἀείεγηιζπαξίοη»; νιμ]]θ Ίπεγε Γιέατε 

ααἰίοι 18 ἴπα ἐοπσὴό ἵπ Εις {εσί. ἸΠ]ς {5 οπθ Οἱ Ἠλθ Ιηβίαησθς 

π]οῖ 1ο Ἐ,. Ῥ. ἳς αἱ Ὁγ αἰνίπο α ἄῑβετεπί τεπᾶετίηα, Ἡηοτθ 

πρ τεοῖς 15 {1ο 6απαο. Το αοτὶςὺ βαρ/αποτθ, Ἠθτθ, Ίη8 1ο {ουσ 

οἳ ἴπθ {α. Ιπάϊσαάνο. Θίπατή, ἄταπι., 2142, ρ. 2931“ Τ19 σοτῖὲ 

δυδ]. 16 οπιρ]ογθά πει Ῥοββίρ]ο {αίατο αοοη ἶ5 ἀθερηαίεα,” 

Ἐτο]., ἄτατη., 208, Ρ. 145: “Τα πθσα(ῖτο Ῥγεροβίίοης, ἴλο οση- 

ζιποζύυε (ει ϱ].) ἵδ αεοά ή οὐ μὴ Ἰηβίθαᾶ οἳ {ο 11ο; 88 

Μα[, 16 : 28, οὗ μὴ γεύσωνται Θανάτου." 

Τα ποπα ἐλαῦ οἵοσ;᾽' ἀπὸ τῆς πόλεως κείνη, ΤΗἱ8-18 1θ 
δια] 5επεθ οἱ ἀπὸ. Τὸ εοπ]ᾶ: ποὺ Ὦο οοπ[οαπᾶθᾶ πι ἐν. ο 

πσπᾶα]ο (1562). Ὑαὶς., Ἑκασπιας, Νοπῖ, “ἆο οἰνηαίο Πα: 
1ψον., “ ἄθ αηπεῖ]α οπᾶάαᾶ,” 

π «ργόῃ:" καὶ Όππρ., Ὠϊοῖ, Ἐαεπᾶ. Μ. Ὑαὶρ., Βταδππθ, 

Μοηί,, Ῥστα, Οµ5ἱα]ῖο, ““ είπα; Βοποῦξ, « ναὶ ;”' Βε]ρ., “ οοῖςτ 

5, Ἐν, «πιεπιοτ”. Τ08υ., « Ἱαςίας”. Ὠ]οᾶαίῖ, “ εσἰαπᾶίο:”. Ώαῦ», 

αοηᾶορ.”. Ἠευ. Ν. Τεςί., ον. Όσο, -θ] (« οπου,” αχᾶοσξ). 
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πῆσα ϱΑΜΕΞ) ΝΕΠΘΙΟΝ. 

ϐ Απᾶ {πεγ ἀερατίθᾶ, απ που 
ΏπουςΏ {116 {οπης, Ρτθασμίης {19 
ροβρο], απ Ἰιθα]ῖαρ 6Υ6υγ π]ιοτο. 
Ἱ.Νοπ Ἠετοά {ιο {θίατο] 

Ἰθατᾶ οἳ αἲ] ἐπαί να ἄοπο Ὦγ 
Πίπ: απᾶ 9 πας ροτρ]οχοᾶ, Ῥο- 
ο4156 ἶαί 6 παρ -εαἷά οἳ 5οππθ, 
ὧιαῦ «ομη πας τίδοι {οι {ο 
ἀεαᾶ; 

απΡΕΚ ΤΕΣΤ. 

6 “Ἠξερχόμενοι. δὲ διήρχοντο κατὰ 

τὰς κώμας. εὐαγγελιζόμενοι καὶ 
θεραπεύοντεο πανταχοῦ. 

;"Ἔζκουσε δὲ "Ἠρώδης ὁ Τε- 
τράρχης: τὰ γινόμενα ὑπ᾽ αὐτοῦ 
πάντα" καὶ διηπόρευ διὰ τὸ λέ- 
γεσθαι ὅ ὑπό τινων», "Ὅτι ̓ Ἰωάννης 
ἐγήγερται ἐκ νεκρών" δ ὑπό τινων 

ΒΡΒΤΙΡΕΡ ΥΕΕΒΡΙΟΝ. 

ἴογ ἀθρατίθᾶ, απᾶ "σοπί 
ποισ] ἐλε οοωπέτγ «ἴτοτι ν]]- 
Ί8σο {ο γ{]]ασς, εργθασΠίπϱ {16 
βοοᾷ πθι5, απᾶ Ἠδα]ίπρ οσοιγ- 
πλθτο, Νου Ἠθτοᾶμα 1ο {6- 
ὑτατοἩ, ὨΏεατά οἳ αἱ] ναί πας 

ἄοπα ὮΥ ἀπ; απᾶ ἨἩθ πα8 ρθγ- 
Ριοχεᾶ, Ώθοσαβο ἰὐ πας ρα]ὰ "Ὦγ 
80119, 07ο. λα] τίδεη {τοα ἐν 

8 Απάᾶ οἵ 6οπη6, ἴλαί Ε]ίας παᾶ 

αρρθατθᾶ; αηπᾶ οἳ οἶμοτα, ναί 
ο οἱ {πο οἷά Ῥτορ]ιθί5 παν τῖδοπ 
Ασθῖη. 

ο 9 Ἆπά Ἠοτοα σαἱά, ζομπ Ίάτα 

1 Ῥεμεαᾶεᾶ.; Ὀπί π]ο 15 ἠρ οἳ 
π]οῖα Τ.Ἡεαν 5πο) Ἠηησς Απά 
11ο ἀοεῖτθᾶ {ο 566 μπι. 

δὲ, 
χαίων ἀνέστη. 

οὗ ἐγὼ ἀκούω 

δὲ, "Οτι ᾽Ἠλίας ἐφάνη; ἄλλων 
"Ότι προφήτης εἷς τῶν ἀρ- 

ε 3 ΄ Ν 
Σρώδης, Ιωάννην ἐγὼ ἀπεκε- 
φάλισα; τίς δέ ἐ ἐστιν οὗτος, περὶ 

ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν. 

ἀοαᾶ; απᾶ «ὮΥ εοπθ, "ΕΠίαα 8 
λα{ι. αρρθατοᾶ, απᾶ Ὦγ οἴμθτε, 
Υ0π6 οἳ {με οἷᾶ Ῥτορῃθί5 "Ἠατι 
1Ι66Ώ πρ. Απά Ἡθτοὰ εαἱᾷ, 9 
ζομπ -Ἱ Ῥεμεαάρᾶα; Ὀπί π]ιο 
16 μα οἳ ποτ Τ Ἠθατ επο] 
ἠήπος} Απᾶ σΠ6 βοπρ]Ώί {ο 589 

ὃ Καὶ εἶπεν ὁ 

Ικαὶ τοιαῦτα; 

. ἁπποηῇ Ώτουσὴ ἔ]μο οοιπίτν/”. δμήρχοντο. 48 ἵς α 6056 

πλουο πο ποουξανε 15 ὑπρ]ίεὰ απᾶ ᾳονενηοᾶ ὮΥ διὰ, ἵπ οοπιροβῖ- 
ἄοη η δι ἔρχομαι. Ἐοῦ..(Ώεχ., διέρχοµαε) : “«Αθοὶ. ση αοοις. 

Ππρ]. 8 τὴν γῆν, τὴν πόλιν, τὴν χώραν, Ἱ. 6., ἐτουα]ι {νο 
Ἀά/ασοπῦ οοππ/σγ, 116 τοσίου τουπᾶ αροαέ (αχουπϐ); -Ααὶς 8 τ 4, 

40, διερχόμενος εὔαγγελέξετο τὰς πόλεις πάσας (Ε. Ὑ., ' Ῥαβείης 
Ώπουςσα, Ἡο Ῥτεασλοᾶ απ αἲὶ 11ο οάες); γι κατὰ--κώμας, 
Ἰακο 9 «60. Τής νειρ ἵ οί [οοπθᾶ Ὦγ αἩ αοοηδαἑῖνο οἳ 

Ρίασα, α5 Ίπ Τα]κο 191. Ασαὶ 13:10: 18:16: 16 8, 41. 

Έεζα απᾶ Οαξία[ίο, “' ουϊεταπί ;..ο]ιοίέ, « οὐίοταπ{,”  Τρτοτθίέ : 

«Οῦεο, {ο νβῖο Ἡγ ραεείης ἔγουι Ῥ]αοο {ο Ρίαοο, τατοὶ {τουση.” 

Ας διὰ ὧοθΒ ποῦ τείθγ ἴο κώμας, 1ὲ ἵβ οὐτίοις ἐμαξ ἐς συρρίειεπέ 
γαριοδοπίης {πο οὐ]εα οἳ διὰ, θἸιου]ᾶ Ῥε ἠμβοτίεά, «Α5 αἩ αἰέετ- 

μαᾖΐνο τεπᾶριῖηᾳ,  {πθγ ποηέ οπ.”. Θο {16 Ώαη,, “ ἄνοσο ἄθπι.” 

5 Ἡ ᾖοπι τ]ασο Το νή]ασο:”' κατὰ τὰς κώµας. ΆπαΙς. Έθσα 

ππᾶ Θο]οῦῦ, “ αἱησα]ος νίους;”. ο ΤΓαίίο, “ Ώουξ {άν Ώουε;”. 6. 

απά 8. Ἐν. “ ἆθ Ῥουτραᾶο επ Ῥουχραᾶρ ;”. ῶο αογ, “ ἆρ τ]]ασε 

θη γή]ασο;” 1065., “ ἆθ αἰάθα οἩη α]άθα :”..Ἠλοίπις, «{νοπι {ούη {ο 

ἴοπη.”. . Κατὰ 6 Ίθτο περᾶ ἀῑδίτίραθϊγείψ, 55 {η -Αοΐς 20 : 20. 

Ῥτοϊεο]πείάθυ (κατὰ) : “Ὢο {βπιροτθ αο ἆρ ἶοοο ἀῑοίέας ἀἰδίοιι- 

ἴοι, τα 6 ογάϊπεπι οἱ νίοε Ἰπάϊορέ; ἆθ ος ματὰ τόπους ἵη 

Εἰπσα]ῖς {οοῖς, Μαέ. 24 1 Ἱ. Ίμιοι 8 : 1, κατὰ πόλιν, Ῥ6ι βἰησα]ος 

ἸγμθῬ, ορρἰάαἰἑῃ, δίαᾶὲ {τν Βἰα8ῦ, κατὰ κώμην, υἱαη  Ἴπο 

τεπᾶτίης ο βοπιο ἐαπβ]αίοχς, ““αἲϊ ο γή]ασες,” οἳ, «6ΥθΙΥ 

]]ασο ἵ6 Ίεες ποραγΐθ {πθη “οπι νῆ]ασε ο νί]ασε,” Ἠοῦ. 
πρς,, κώμη), «ἆ υὔ]ασᾳ, ἠαπιῖοίι 

Ῥ 4 Ριθαο]ήπα Ὠ βοοά ηαπς;” εὐαγγελιξόμενοι, 3966 οἵι,. 
4 18, ποῖς, 

4 Α5 7μθ Ἰθίτατοα ” 6θ8Ίς {ο.ἄεβπο  Ἠοτοᾶ, ὦ «Οπιπια Ἱς 
Ἰηβετίρᾶ αἴἴου 119 Ῥγορθς Ώσπιο, 

τ «ΤΥ βοπιθ;” ὑπό τινων. ὙΠεβίστ, Βμαυρο, Ὡοατ]θύέ, Ῥοπι, 

Ρ]άς., Ἐεηᾶ., Άπαας, Τηδ]ννα]], Μ. 8ο ο[ίθη ἵη Χ. Το, “08” 
η Βιο 86056 ἀθπησηᾶρά Ἰθγς, ἶς οὐεο]οίθ. 

.. ου Ἠἒν τίεεῃ }” Ὅτι Ἰωάννης ἐγήγερται. 16 ραχλο]θ 

ὅτε 16 απεᾷ Ἠοιο αἴπηρὶγ ας α βἶση οἱ οποία(ίοπ. ου ιο τεπᾶσ- 

ἵησ οἳ ἐγήγερταε, 568 ο]. Ἱ : 16, ποίθ ος ἰῖς γοσὈ. Ἐοὐίπεοι 
(1μοσ.) 8αὖ8: “Ῥαβς. ρευί, ἐγήγερμαε, απᾶ πον. 1. ἠγέρῦη», ἴο ἠανε 
εεη γοιδεά, απᾶ Ίσοπορ το ατίδθ, ἐο ἧαυε τοπ  Ἠεποο Ὀοία 

προς ἴσποθς απ παπα]Ιγ αοθΐνο {π ἰσπίῃοαίίοι. 8ο {απ Ἐεν. οἳ 

Ματς 6 : 14, ἠγέρῦη ἵ8 τοιάρτθᾶ “ Παί]ι τίσβη,” 

ΕΤ 8οπ1θ/”. Θ68 ποίθτ. 

ΝΤΕ πα αρρθατθά ;”. Ὅτι Ἠλίας ἐφάνη. ΌἨ «91 8ο 

Οξ ὅτε 88 ποῖθ 5. Τὴ9 αοπὶῦ ἐφάνῃ 1195 Ίετο {1ο {οτορ οἳ α 

Ῥον[εοῦ. Ἑπίίπιαπη, αταπι,, 2191, ὃ “πει {θ γείετεπσε οὗ 

τε]αθὶοή οἳ πιο ἶς εαΏἸοίεπ{Ιγ οἶθα; ἔοπι {9 :οοηέθχό, ἐο αοτὶςύ 

σαπ ὃς θππρ]οσθᾶ Ἰηδίραᾶ οἳ ἴο Ῥετίεοί” Κάμπο, ᾷᾳ56, 2, 

Ἐαπι, 1: «Το αοπῖεὲ ἵς ο[ίθη θιαρ]οτεά ευοπ ἱηείθαᾶ οἳ {μ8 Ρου- 

[δοί, πἼεη {1θ το]αίίοα οὗ {πρ ραβέ {ο {ο Ῥτοβενύ ποθᾶ ποὺ ὃς 

6χρτθεξθᾶ οπαρ]ιαοα]ϊσ”. πας, ᾖ 54, 4, α, ποῖε 4. Τ18 ερεοῖᾶ- 

οα{ΐοη οἱ ἐἶνο εταο ἶς πιαάο Ὁσ {19 ρετ[ ἐγήγερται, Υ. Τ. 

Ἱ. Ὅτε, Ώδίοτθ προφήτηε, ἵδ αβοᾶ α5 ἵΏ ν. Ἱ. Β66 ποίθ ο ἐἶναύ 

ν6Υ56, σαφτα. 

ν «αι Ἰςθη «πρ; ἀνέοτη. 6ο ποίθ, δαργα,. οι ἐφάνη. 

«Πρ πια Ῥετ]αρς Ῥθ φ]εοπαίτο Ίου; 51] 15 πιαίκθς ο, ἀῑπίήπο- 

ρω Ῥοΐνθοα 11ο γοτρς, απα]οσοῖς Το .μαῦ οἱ ἐγήγερται, απά 

ἀνέοτη. 

«1 Ῥομραᾶρα;” ἀπεκεφάλιοα. ποπ. ΟΑπιρ., ΊΝ αεβοῖά, 
Καπᾶ., Μ. ο Ες ποτά 15 ῬχοροΙγ τοπᾶετθά ἵπ πο Ῥατα]]οί 

(8. Ὑ.) Ματς 6:16. Τὴ9 αοχεῖ, Ένας τοπᾶεγεᾶ Ὦν ο Ἐηρ[ίςα 

Ἰπιρομοοῦ. (15 ποπαὶ δρπἱνα]θπῇ), οοττοβροπάς ἰ(ὰ οἳς δις ᾖο- 
φαοπ(ὲ, 

Υ «πο εοισηέ;”. ἐξήτει. 

ΤΠε]γα]ὶ {πας εθε]ίης”. 

ἨΓοδίου, Ώπαιρθ, Εοπᾶ,, -Άπρας, Μ., 

Ἐμής γαιὈ οοσυΥ5 ἵΏ 8οπ19 οἱ 1ΐβ ἵπ- 

Βροβῖοπς οπ8 λαπάγθᾶ απᾶ οἰσ]ιίοον πιος {η {11 ΝΤ. Τ. 16 {8 τεπᾶει» 

οἆ ἵπ ἐς Ἡ. Ὁ, Ὁσ “ βεεῖς” οπο Παπάνεᾶ απά 6οὔθη Όμιορ. ἴα εἷς 

οἳ ἐὴο οἴβτεη οχοδρίίους, “’ βθε]ς” ἵ5 {ψθ πιοτθ αρρτορσῖαίθ θᾳἱνα- 

Ἰυῦ Ὑα]ς., Μουῦ., Ἔτας., “ απστοραύτ”. Βεΐα., “Πῇ ποσόν” 

Ῥο εί, “ος οισλίο;”. (ᾱ, απᾶ 5. Ετ., “1 οπθτολαίἡ;” αι, 
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ΚΙΧαά ΙΑΜΕΘ) ΥΕΠΡΙΟΝ. 

10 Απᾶ ἴλο αροβί]θ5, ]ιοπ {1πο7 
ποιο γθίατπαζ, {ο]ά Ἰήπι αἲ] ἐμαί 

πού Ἰαά ἄοπθ. Απά Το {ροκ 
Ώιαπι, απᾶ Ὑγοπέ αδιᾶο Ρρτϊταίο]γ 
Ἰηπίο α ἄθσογί Ῥ]ασς, Ὀε]οποίπο {ο 
{19 οἱ σαἱ]οά Βού]σαῖάα. 

11 Απᾶ {ο ρεορίθ, π]ιθη {6Υ 
Ἐπαι ἆ, {ο]]οπαά ΠΠ: απᾶ Ἱθ 

χθοβῖτθοᾶ {λοπι, απά βρᾶκο ππίο 
Έλα οἱ {19 ΚΙπρᾶοιη οἳ ἀοἄ, απά 
Ἠθα]οᾶ ἔπεπι ἴλπαί Ἠαά πεεά οἳ 
Ἠθα]ῖης. 

13 Απᾶ π]εη {19 ἄαγ Ῥέσαπ {ο 
πθαν απαΥ, ἴπθι ο8πιθ 11ο {πγε]το, 

απᾶ εαῖᾶ απὀο Ἰάπι, Όοπα {νο τον] {]- 

ἐαᾷρθ απαγ, {παῦ ἴμεγ πιαγ σο ἰπίο 
{16 ἰοππς απάἆ οοππγ τουπᾶ 

σπΕακΚ ΤΕΣΤ. 
/ 

19 Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ ἀπό- 
ε / 8 ν 

στολοι διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα 
Ν 3 

ἐποίησαν" καὶ παραλαβὼων αὖ- 
τοὺς, ὑπεχώρησε, κατ ἰδίαν εἰς 
τόπον ἔρημον : πόλέως καλουµέ- 

νης Ἀηθσαϊδά. 3 οἱ δὲ ὄχλοι 
/ / Α 

γνόντες ἠκολούθησαν αὐτῷ' καὶ 
: / Ν / - 

δεξάµενος αὐτοὺς, ἐλάλει αὐτοῖς 
περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, 

Ν ν/ 
καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θερα- 

/ 94 ε Δ ς / 
πείας ἰᾶτο. Η δε ἡμέρα 
5 / / 
ἤρξατο κλίνειν προσελθόντες 

ς 5 . { 
δὲ οἱ δώδεκα εἶπον αὐτῷ, ᾿Από- 

.. 3/ [ιά 3 / 

λυσον τὸν ὄχλον, ἵνα ἄπελθοντες 
Ν / ΄ Ν 

εἰς τας κύὐκλῳ Κώμας καὶ τοὺς 
Ἆ ΄ 

ἀγροὺς καταλύσωσι, καὶ εὕρωσιν 

ΕΒΥΙΦΕΡ ΤΕΒΕΙΟΝ. 

Πΐπι, ΣΑπά ιο αροβῖ]θς τοίπτη- 10 
ο, απᾶ "ἴπογ τε]αίοά {ο Ππῃ 
ὀπσηοί ογθας {μίπος που Ἠαά 
ἀοπ6. Απά Ίο {οοῖς ἴιοπι θπᾶ 
εφἰ(μάτου ρηϊναίεἰγ Ἱπίο α ἄθδ- 
οτί Ῥϊαςο Ῥε]οπρίπς {ο “8 οἵγ 
οα]ἱοά Ῥοΐμεαϊᾶα. Απά {1θ 11 
οτοπᾶς, π]ιθι ἴἶογ ἸΚπουγ Ἡ, {ο]- | 
Ἰοπαά Ἠϊπι: απᾶ Ίο τθοοϊνοᾶ 

Ώιναπι, απᾶ 5ρο]Κο ἴο ἰμεπι «60η- 
οουπΊης {πο ἸΙηρᾶοπι οἳ αοᾶ, 
απά Ἠθα]θᾶ ἴοβθ πΠο πφά ποθᾶ 
οἱ Ἠεα]πςσ. Νοπ θ ἆαγ 06- 15 
σαπ Σο ἀθο]ῖπο; απᾶ {πο πποῖνο 
Ρ00ΠΙ6 Ὥπθαν απᾶ δαἱᾶ {ο Ἠήπι, 

Βοπά {ο οτογψά απαγ, ἶιαῦ {167 
ΙΑ ϱο Ἱπίο {16 νί]ασθς απᾶ 
οουπίτγ Ιατοιπᾶ, απᾶ Ιοάσθ, απά 

“παν αὅσία;”. Ῥϊοάαά, “ οδίσανα.”. “ο ἀεεῖτοα ” (εορίεᾶ {π {1ιθ 
Ἡ. Ῥ. άοαι ΤγπᾶαΙε) ουἱρ]παἰθᾶ Ίη 1ο τεπάρτῖης οἳ Ἰωαίμος, “ Ῥε- 

βε]τίοι” 

5" Απά {1ς αρορίος γοἰαιπθᾶ ;”. ὑποστρέψαντες οἑ ἀπόστολοι. 

Τλοπα., Ἰοτίου, Ἐσπάα]ε, Οἵαη., σπενα. πλου, ή Ὅπά ἀἱο 

Αοςίθ ἵαπιοὮ φ]αᾶστ.” ο ἸΓείίε, ““ πα ες Ἱκομτοίθμ ἄἱς ΑγΡο- 

εἰοὶ σα5ιοἷς  «ΑἰογπαἸνο ταπᾶείης, “Ἠανίης τεβατηεᾶ.” 8ο 

1565., “1 Παρϊέπάσδθ ναε]ίο ]ο5 εηγίαζοβ.” 

. Ίλο το]α(εᾶ /”. διηγήσαντο. Ῥοατ]εῦί, ΤΠο]να]]. Ὑπαὶρ., 

ᾖΜουξ,, Ὅτας., Ὅσσα, Θολοῦῦ, « παχγατοταηέ το. ΟαδίαΙ., ὁ παντᾶ- 

γαπῦς”’ Ῥε]ς., “ νοτασ]άδη ”. Ἰίμος απᾶ ο εις, “οιζᾶΠ]- 

1897 . απᾶ Β. Ἠτ., “ ταουπίἑτοπυ : 106Υ,,  οοπίατοπ )”. Ὥαῃ., 

“ [οτῦ]ο”. Τᾶἀε]ἱ (πι υετδο), 'ἰο δεί ομὲ πι ἀείαι], ἀεεογτθε, 

πατταϊε”. Ἑτοϊδου.: “ Ἐτορσίας ο Άηθπα τοπ ροτάποο πανγαπάο; 

ΤΧΧ εαορίας το "0, ΠΑΓΟ, ΕΧΡΟΠΟ θὐ ααἰᾶθπι τ6πι ΟΠΠ ΘΠΗ, 

Ματο, ὅ : 16. Ἰμο. 9 110. «Αοΐι 8: 38, οἷο. ΤΗ νοιρ εοπ]ά 

νο ἀῑθησαίκμεᾶ, ἵη ἐταπδ]αβίοἨ, {γοπι βδνοτα] οἴιθτς, 15 ἀναγέλλω, 

ἐκλαλέω, ἔπω, λέγω, λαλέω, αλλο] 4χ6 τοηᾶοτοά Ὦγ “ {6Ι]” τη 

1ο Ὦ, Υ. γι. α.ζλα] (τεἰαὶσά, οἳ πανταίοι). 

5 «πνλαῦ ριθαί ἠμ]ησς;” ὅσα. «Αποις, Μ. 8ο (Ἠ. Υ.) Μαι 

818. Ἐοὺ. (1εχ.): “ Μεαῖ. ὅσα 5οπιθίπιθς 6ΧΡΥΘ6εΟ5 αἶεο α- 

πήγαἸίοη, ᾖοιυ ππαπη! απἆ ρτεαί ἰάπα», 38 ἵπ Ἐπς. οἶαί έπος, 
ᾳ- ἄ., π]Ώαί ρτενὲ ἠήησβ] 8ο ϱοπεια]!γ οἳ ᾳτοσέ οἱ αΠπθιο] ἀαοᾶς, 

Τω]κο 9 «10... Βτοίβοῖι,: “Ὀίοίέατ- -ἆθ φπαπαίε ἐπίεγπας 1ῑδ 
πθαίγαπι ὅσα ομἱαπι ἵπαφμα, ομαπίᾳ, Μουο, ὃ : 8. 

Νοτίου, Όμαιυρε, αἰκαί., Τ]ί- 

ῬἙτείσοιι, (π ἴοσο), «πιο δωδάιοο, 
5 φμάτεη :”. ὑπεχώρησε. 

πα], Μ. 98 ο]. ὃ :16, ποίο. 

εεαάο.”. Ἐοῦ. (εχ.). 

ἁ ς οφ Πόλεως Ὀοηρ απα]γοις, λῖ5 ἵ5 ο ρτορες 

τοπᾶργῖηα. 9ο ΤγηάαΙθ, Τ1θ ἀεβαίίο αγίο]ο που αρρθατεά ἵη 

Οπαμπιεσς Ὑευβίοι. Μοτίου, Ἠαἷκοί, Το πα], Μ. 

5 οοποθιπῖης ο” 

Τη8]πα]!, Μ. 

{«Νοπς" δὲ. πε ρα 16 πιθχθ]Υ οοπἑήπιαίυε Ἠετθ, 1κο 
ἁποπ ” 1η Ἐπα]εΝ. 86ο Ῥοῦ. (Τ19χ.). 

6 αᾷρο]ης;”' κλένειν. Ὑγεξίεγ, Ἱοτίομ, Ῥοατ]είέ, Ῥοππ, Ὠἱοκ., 

Ἐεπᾶ., Τμε]να]!, Μ. Ἐοῦυ. (Ἰωαχ., ὧν υεγθο), “ {ο ἀεοέπα, προῖκοα 

οἳ ἐς ἅἆαγ.”. Έμετε {6 απ ε]ραῖς οἱ εἰς ἑσπέραν αἶνει 1Πἱς ναι, 
φομ μας Ἰφεά. Όοπηρατο ο πᾶσες 19.:9 (Βερί), ἠσδένησεν 

ἡμέρα εἷς τὴν ἑσπέραν. «Απίαπ. Ἐκροά. «Αἰεχ. ΤΠ :4, ἐγκλί- 

φαντος δὲ τοῦ ἡλίου ἓς ἑσπέραν. Ἰμικο 24: 29. ὧου. 6:4 

(Βερίπαρίπί), μεκλέκε ἡ ἡμέρα. Ἰήᾶᾶ.: “ Τωλΐετ, ἵη παῃς. ἵῃ 8οὔ, ὁ 

ἥλιος κλένει, ᾗ ἡμέρα κλίνει, ἴιθ επ, ιο αγ ἀθο]ίπες”' . Ὑπ]α. 

Έπας,, “ ἀρο]ίπανο” Όψε., [τας (1η. Ριαί, "Το ἀθείπο ). Ἠοῦ. 
Ν. Το. ὨΙο». 108). “ᾱ ἀοοίπαςτ”. Πα], “ᾱ ἀεο[ίπατο.” 

περὲ (οἵπι επ). Ποπ, Ο8παρ., ἸΓαἶκεί, 

ἃ 469ΊΠΟ πεΑΣ;”. προσελθόντε. ἨΜιτᾶοοϊ. Βγτῖας, ο... 

Ἠου. Ν. Τρί. πό ἴπ 1ο ρατα]εὶ, Ματῖς 6 : 3δ, ἴ1πο Ῥτοποῖη 

{ο]οπα {1ο ρατίίαἱρίθ, μας, προσελθόντες αὐτῷ οἱ µαθηταὶ αὖ- 

τοῦ Λέγουσιν, “6 ἀῑεορί]εο οὔπιο {ο Ἠΐπι, απά καϊά.". Ἡν ο 

Ῥάββασο Ῥθίογο 5, ο αγγαηβοπηεηί ἵς ἀἱβοιοπί, προσελύόντες δὲ 

οἳ δώδεκα εἶπον αὐτῷ. Ίο αγοῖᾶ Ενα ἀϊδαστεεαῦ]α ταρθίέ]οι 

οἳ “ ἠΗπι,” απᾶ γε τοἰαίπ {16 {0τσ8 οἳ πρὸς, με τεπᾶργίης “« 6αΠπηΘ 

θα ” ἵ6 αἀορῖσᾶ ἱπαῖραά οἳ “ οαπιθ ηθαν {ο ἠδπι” Ἐοῦ. (Τμοχ., 

πι υεγ9ο), “ {ο ο0πι6 ἔο, οἳ πεαΥ ἰο .ΏΥ Ῥ]θοςθ, Οἵ Ῥεήεο, ἰο αρ- 

Φτοασλ” Βορ οἳ. Ἰ : 18, ποίο, 8ο ἐς γετὸ 16 τομᾶετοᾶ (Ε. .) 
Δοῖς Τ : 81, “ο ἄτειν πεατ,” προσερχοµένου δὲ αὐτοῦ. Αοῖβ 

8:29, “6ο πα Ποόσελδε. Ἠεὺυ. 10: 25, "Τιεῦ τς αν 

πθος,”. Προσερχώμεῦε. 

! κ ατουηᾶ :’' κύκ]ῳ. ῬοηἨ, Φοαπ]θῦέ («τοιηᾶ ”), Όματρθ. Ἐοῦ. 

(Τεχ.), “45 αἄγ. αγοιµιά.”. Ἐν απᾶ κειµένος αἲθ απάριδίοοά Ἰογο. 

μ Ἑοππᾶ αδοιέ,' Ὁ ψ]ήσ] ἐμίς γνοτά {5 γοπάρτεᾶ, Ἡνχεη αβεά ἴναοι 

ἵπ {μθ Ἐ. Ῥ., 16 α ἰαυίοΙοβγ. 
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ΚΙΝ 1ΑΜΕΘ) ΥΒΕΡΙΟΝ. 

αΌοιέ, απᾶ Ἰοάσς, απᾶ σού νἱοίπα]ς: 

{0Υ πθ 81θ Ἠθγθ Ίη α ἀθβοτῖ ρίασο. 

18 Βαΐ η εαῖᾶ ππ{ο ἔ]θαι, ἄἶτα 

6 Ἠϊοπι {ο εαὔ. 

Ίο Ἰατθ πο ποσο Ῥαΐ ᾖτο Ίοαγος 

απᾶ πο Ἠδμος; εχοθρί πο 5που]ά 

βο απά Όαγ ἠιθαί {οΥ αἲΙ {5 Ῥθο- 

ΡΙ6. 
14 (Έοχ ἴογ ποτοθ αροαῦ ἄνα 

ἐλουθαπᾶ πιοη.) Απά Ὦο βαίᾶ {ο 

Ρἱ5 ἀἱδοῖρί6ς, Μαχο ἴἶοπι εἰς ἆοπα 

7 465 ἵη α οοπΙραῦΥ. 
16 Απά «Πιου ἄῑά 5ο, απᾶ πιαᾶς 

{επι αἲἱ δἰό ἄοπη. 

16 παν Ἶς {οο]ς {ο ἄνο Ίσανος, 

απᾶ {π9 πο ἄξλος, απᾶ ]οο]ΐπο αρ 

{ο Ίιθατοπ, Ἰιο Ῥ]οβςοᾷ ἰ]αιτα, απᾶ 

Απᾶ {Π6γ καἴᾶ, 

σπσεκ ΤΕΣ1. 
” / 4 5 5 3 / 
ἐπισιτισμὸν' ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ 

/ 3 / 195 5 δ) Ν 
τόπῳ ἐσμέν. Ἠῑπε δὲ πρὸς 

3 ΔΝ / 3 -- 5 ο 

αὐτοὺς, Πότε αὐτοῖς ὑμεῖς ᾠα- 
ε Δ 5 5 Σον 

γεῖν. Οἱ δὲ εἴπον, Οὐκ εἰσὶν 
- ο ἊἎ 

ἡμῖν πλεῖον ῆ πέντε ἄρτοι καὶ 
δύο ἰχθύες, εἰ µήτι -πορευθέντες 

ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν 
λαὸν τοῦτον βρώµατα. Ἰ ᾿Εσαν 

Δ / 
γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι. 

5 Δ ΔΝ ΔΝ Δ Ἠϊπε δὲ πρὸς τοὺς μαβητᾶς αὖὐ- 
2“. / » Δ / 

τοῦ, Κατακλίνατε αὐτους κλισίας 
3 ολ κά 15 ν΄. 25 / 
ἄνα πεντήκοντα. Καὶ ἐποί- 

/ ή 

ησαν οὕτω, καὶ ἀνέκλιναν ἅπαν- 
Δ ΔΝ Ν /. 

τας. ᾗ «{αβὼν δὲ τοὺς πέντε 
3! Ν . / . / 3 

ἄρτους καὶ τους δύο ἰχθύας, ἆνα- 
/ η Ν 2 Ν » / 

βλέψας εἰς τον οὐρανὸν, εὐλογη- 
3 / Ν σεν αὐτους, καὶ κατέκλασε, καὶ 

ΠΕΤΙΘΕΗΡ ΤΕΕΡΙΟΝ. 

)Ηπᾶ χργοτ/ίοης; ΗοΥ Ἰστο, Ί8 

το {η α ἀθδετί Ῥίασθ. Βαό 18 19 

ϱαῖά {ο Ίΐοπι, νο 7ο {λμεπι 

πορπιοίἠάπρ ἰο θ8ΐἱ. Απᾶ {αγ 
βαἱᾱ, ο Ίαγθ πο πιοτθ "ἴπμαη 

Ἠτο ἶοαγεε απᾶ πο Πε]ιος; οη- 

ες πό εἶοπιμά σο απᾶ Ῥαψ 
ρ(οοᾷ {ον α]] πῖ5 ρεορίθ. (Έοῦ 14 

Πιεγ πετ αροτπί ἄνο ἐουβαπᾶ 

πιοη.) Απᾶ Ίο σα] {ο 15 ἆ1ς- 

οἱρ]θ5, «Μα]κο {νο χθο]ῖπθ "ἵη 

οοπιραπ1θ5 "οἱ ΠΕ: Απᾶ ἴλπαγ 16 

ἀἷᾶ εο, απᾶ πιαᾷθ λεπτα α1] «96- 

πο. Απά «ΨἨθι 1θ Ἠαά {ακεη. 16 

ιο γε Ἴσοατος απᾶ {πο πο 

Πβ]ι65, "πο ]οο]κοά πρ ἴο Ἡθαγεῃ, 

ναπᾶ Ῥ]δεεθά {μαπι, απά Ῥτοίο, 

} «βμά :''. εὕρωσω, Ίπεδίεψ, Ἱοτίοι (6ΐο Επά”), Ῥοπυ, 

Ἰπακεί, Αησας, ΤΠοϊπαΙ, Μ. Υπαῖσ., Μοπί., Ἐνας., Ῥσσα, Φαλοῦθ, 

αἰαγεαϊαπό ς” Βο]ς., “ ν]ηᾶεη |” Σεν απά ο ὙΓαιίς, “ Βπᾶεη :”’ 

ᾱ. Επι, “Ῥοις-- ἴσουτεν:”. Β. Ἠτ., “ ἐκοανοηῦ;”. Τ00Υ. απᾶ Θρα5., 
“θα”. ϊοᾶαα απά Πα. « «πονίπο ;” ηἰπα!, μ σορουίαπί. ” 

Ἠορ. Ν. Τερί., κήση. Θνι., άωσά 1. 
π 

κ «Ῥρτογἱείοῦςτ’” ἐπισιτισμό». Ἰαπᾶ., Μ. Της πονᾶ οοσατ5 

οπ]γ ἵα θΗς Ἰηδίαπσθ, 1 ἵς ἀθείχβρ]ε {ο ἀἰσβησῖς]ι 1 ὥοπι θρώ- 

µατα, π]λο]ι ἵς φοπιοίῖπιο τοπᾶσνοά “ νοίπα]θ, απᾶ 5οπιθίπηθς 

ππεαί” ἵη πο Ἡ, Ὑ. Ῥ]ουπι, ας: “ Τ]ής πγοτᾶ 15 Ῥνοροι]γ α 

πηϊατγ έευπα, απά ΠΜογο]!ψ αἱρηῖβες α ρτουϊἰείοπίπᾳ.” 

105 Πθτθ”. Θπατρο. Τ]ο ἐλοπσμέ ἄεπιαπᾶς ἐΠὶ5 91Υ8ησε- 

πιθαξ οἳ {πθ ποτᾶς, αοοοτάΐησ {ο οἳς δι Ἰοφιεπάί,. Θο ο 

Ἰπαίίς, “« ἄδηη Ἠΐοτ εἰπά τν απ δἴπθια ἹνἩθίοα Ονίο:”. Τοθγῖαη, 

“Ῥοϊᾳπθ αηπῖ οξίατηος ἑν απ Ίασας ἀεεροῦ]αάο ;”' Τία]., “ Ροϊσιὸ 

απ ποί βἶαπιο {Π Ίαοφο ἀδβενίο | Ῥεσα, “παπι Ἠ]ο η Ίοοο ἀθδογίο 

5απιπς;”. αἱσ, απᾶ Ἐνασπιας, “ας, η]ο ἵη Ίσοο ἀθεθτίο 5απ]ας.” 

Τὴο Ἐι .. Γοἴουνς ἔἶιο αιταησθιηειῦ οἳ Τγηᾶα]θ, α5 ο ἀῑᾶ Ἰαέματ”ς, 

 ἆθαπ πῖς αἶπᾶ Ἠϊου 1η ει η) Πςίς.” : 

ας ροηοᾖήῃς ο Οἶνο ο Ίιεπι {ο θαῦ” ἴ6 απ Ἱπιροτίοοῦ βεη- 

ἴπορ. ΌαΣ τις {οφιρπάέ ἁσππαπᾶς 1]ιαξ ιο ο͵]θοῦ οἙ “ρἶνα" 

Βου]ά Ὦο οχρυθεεεᾶ. 'Τηίς ορθοῦ ἶ5, ἐλετοίοιο, Ἰηά]οαίθᾶ αἱ α 
σερρίεπιοπὶ. Ἴλους ἵ6 αἲι ο ]]ροῖς οἳ τὶ. Οοπιραχ 2 Ἰΐπος 4: 43, 
Βερί., καὶ εἶπε «4ότε τῷ ᾖαῷ καὶ ἐσθιέτωσαν, καὶ εἶπεν ὁ ᾖει- 

τουργὸε αὐτοῦ Τί δῶ τοῦτο ἐνώπιον ἑκατὸν ἀνδρῶν ; καὶ εἴπε 

«δε τῷ Λαῷ καὶ ἐσθιέτωσαν. 1π ιο ἄοπενα ἰναβ]αίίοη οἳ 

Ώλς Ῥαξεασο, {ἶιο ο]Πρείς Ίνας Όθον εαρρ]ίοᾶ ἐς, “ (νο 1έ Ὁηπέο 
{1ο Ῥθορίς, {Παξ {ον πιαγ οαῦ.. Τα ἴιθ ρατα]]εῖ, Ματίς 6 : 96, τὶ 
ἵξ ακργθςκοᾶ, τέ γὰρ φάγωσιω οὖν ἔχουσιν. 

» “ναυτ” ᾷ, Ὑμερίογ, φμαχρθ, Νονίοα, θοατ]αζῖ, Ῥομη, Ρας, 
Ὑα]τοβο]α, Κοιᾶ., Πο] να], Μ. ο οἴίθα ἵπ Ἡ. Ὑ., ποιο Ες 

Ῥατίίο]ο {5 οοπιραγαξίυε. Ἀοῦ. (1Χ.). 

ο “πῃ]εςς ;” εἰ μήτε. Νοτίου, 9α1ρς, Οαππρ., Φσαγ]αίέ, Έθπα, 

Ῥήοἷ., ὙΓακεί, Κεπάνο]ς, Μ. ΘσΙγ ερεα]απα, ἴἶνεσο πονάς ατθ 

δᾳιήγα]θπῦ {ο πὶςέ /ογέαδδε, “ ππ]εξςς ρετ]αρε””. ΤΠής ρήταξε, που- 

6νοΥ, 5 ποῦ οοπδοπασῦ ση οἳτ Ἰάίοπ. Όὤθε Ἠοῦ. απά ῬτείξοὮ. 

(σσ... 

5 ο (ροἆ/” βρώματα. ἸἈουίοη, Καπᾶ., Πἱοῖ., Τ]με[πα]], Μ. 

α Μοαί ” 16 πο Ίοπςεν αβεᾷ α5 α ρεποτίο {6υηΠ1 {ος αἱ ἐπαί 1 εαίεη. 

Ἠοῦ. (1οχ., βρώμα), ' εαἰαδ]ε», Γοοςὰ-”" 

4 « Μαίςο ἔ]λοπ τος]]πο ;”. Κατακλένατε αὐτοὺς. 

ποῖο. 

Ρεο οἩ, τ:26, 

5 απ οοπιραηίθςς”. μλισίαε. Ἰακεί, Κοπᾶνοῖ, Μ., Απστς, 

Νοτίου, ΦΗΥΡ6, Ῥεηπ. ἸΤ]ή8 ἶ6 απ ποοιδα(]νθ οἱ ΠΊαΛΠΕΥ, θπᾶ Ἠοβ 

Ώια ἴοχοο οἱ 5η αἄνοιο. Ἐτπίπωί (ιν ᾖοεο) 1 “Αἄ κλισίας 5αΏαιι- 
ἀϊομάαπι κατὰ, 5θἆ αλισία ου αῑἰδοιδείι, ογάο ἀῑδοιδεπέίαπιοἳ 

Κάλπου, ἄναπι., 6218, ὃ, Ποια. 1. Ττοἱιορε, ἄταπι,, ρ. 94, ᾷ 40, δ, 

ΟΗ5, 16, Ῥο. ματὰ. 

5ο ΒΙΥ: ἀνὰ πεντήκοντα. Νοτίου, ΤΝ αἷκεί., Ἑ απάνίοῖς, 

Λησας. Ῥτοίδομηεϊάον (Τ5., ἀνὰ)ι “ Ὑουυρα]ς παπιοτὶ ἠαποίσπι 

ἀἰκαϊραβνο ἁἰοίίαν οἱ ρου ποπιίπα παπιεγα]ία ἀῑδυηραίνα αχρ]ῖ- 
σαι σπι θε... 8. Ἐν. “ ἆθ οἵπηπαηίς . Τα], ““ ᾱϊ οπηπαπία ;” 

Βο]ρ., “ εἶ]τα ναι ν(ἀς.” 

ε εχθοµηο.”. 860 ν. 14, ποῖθ, 

 «Ὕγηεα Ἡς Ἰαὰ ἴπ]κοι;” λαβὼν. Ὁο (8. Υ.) Ματθ τα]. 
Τη. πανραξίοα, ἴ1θ αοχϊςύ οίίεη Ίας {Ἠς [Ότορ οἱ {ο ρ]αρειίθοί, 
Ἑηαέόπιαμα, ταῖα., 191, ὃ. Ἐὔλπευ, χοπ], 02506, 2, ἘἩθπι, 1, 

Οποξῦγ, ἄταπη., ὃ 580. 

τ«Ἡςο Ἰ]οοκεά πρ; ἀναβλέψας ο (Β. Ῥ.) Ματς 6:41. 
Ἐζεπᾶίοῖς. Ῥεϊρίο, “σας 11 ορ: Ὑπἱρ., “τοεροσίτ,” Βστι γα 

(Ψ πὐαϊζας εσἰ ]. 

ν΄ «απᾷ Ῥ]οεεοᾶ ἐἶεπι ; ”. εὐλόγησεν αὐτοὺς. «Α5 “Ἡθ” 00038 

Ῥεΐοχθ “]οοκοά πρ,” ἴὗ {8 ποῦ πθοθββατγ {ο 6κρτθβς ἴὁ Ἠετο,---ἴ16 
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Ῥτα[θ, απᾶ σανθ {ο ἴπο ἀῑδοῖρ]θν 
{ο εοί Ὀθίοτο ἴἶπο ππυἩή υπᾶο. τώ ὄχλφ. 11 

17 Απά {16γ ἀῑᾶ οαΐ, απᾶ πεταει ο” ( 
α]] Π]οά: απἆ ετο πας ἴα]κοτ 
αρ οἵ {γασπισΏίς ἀναῦ τοπιαϊηθᾶ {ο 
ἴπθιι {πγε]το Ῥαρ]είς. 

18 Απᾶ 16 οαπηθ {0 ρα55, α5 Ίο 
πα8 8ἱοηπθ Ῥταγίης, 119 ἀῑδοῖριες 
ποιο πι Ἰϊπι» "Ἅπά 11ο αε]κθᾶ 
Ίλθπι, βαγίπο, Ὑ]λοσα 847 119 Ῥθο- 
Ρ] Ελαί Τ απη ὃ 

απϱςς τΕΣΤ. 

ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς παρατιθέναι 
καὶ ἔφαγον καὶ 

ἐχορτάσθησαν πάντες: καὶ ἤρθη 
τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασµά- 

των, κόφινοι δώδεκα. 
154 ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι 

αὐτὸν προσευχόµενον καταµόνας, 
συνῆσαν αὕτῳ οἱ µαθηταί:. καὶ 

ἐπηρώτησεν αὐτοὺς, λέγων, Τίνα 

ΡΕΥΙΞΘΕΒΡ ΥΕΠΕΙΟΝ. 

θηά.σατθ 1έεπι ο 11ο ἀῑβοίρ]ες' 
ἰο βθὲ Ῥοίοτθ ἴἶο οτοπά, Απά 1Τ 
Σ4Π6Υ αἴθ απά «ποτε οἩ 5αῇῇδ- 

Ποά; απᾶ ποιο "ποτο ἴα]κεη πρ 
οἳ {πασπισπίς, Ρπ]]οἷι πνουθ 1ος 
ο ἐλοπι, ἐποίνο Ῥαρίοίν. Απᾶ 18 

Τά 6816 {0 Ρ888, 5 Ίο πας ρταγ- 

ἵπο «αρατί, Ἠϊς ἀῑκαῖριος Ίθτο 
πὶ(ι πι; απᾶ Ἰο αθκοά {λοπι, 
5αγίηρ, πο ἆο 16 οτοπᾶβ 

γθιρς Ὀεῖπς οοππθοεᾶ Ὦγ “απά” Τίς τοιάσιης ἵς {ήεταί 

(“ Ρ]εεςθά ἶνοπι ”), γεῦ 16 19 Ὀο]ιονθᾶ Εἶαί {πο {λοισλέ πια ς 
"Εχριθβεοᾶ Ὦσγ Ενίς νοπάθιίωα, “ο Ῥ]θεθά «οά ον πετ” ο, 

α Ἠπαπ]κθά ἄοά Του Ώνοπιο" Ίπ Ειὶς οᾳ05θ, “μετα ”’ (αὐτοὺς) τείετς 
{ο “ Ῥτενά ” απά ὁ Πεμες"' (ἄρτοι καὶ δύο ἐχθύες). Ἐτίπο] (ὗι 

Ἴοσο): “Ὢθο Ῥτο 18 θᾳ16: αὐτοὺς Ῥτο ἐπ αὐτοὺς, νε[θτίατ αἆ 

ἄρτους οἳ ἰλθύας, Ἄεπιρο αραιά ἨἩεῦπος πιοπί5 οΓαὔ, οσπι οἱ ραπι 

οβροτο νε]]οηί, τι τθοϊζρτεηξ αηΐεα, ῥτεσαίίοπεπι, ου/ας πϊέατη οταῦ 
πήπη ΤΟΝ Ππ 9 απῖρας γατρῖς Ὄευπη Ιαιάαραπέ, αὔ το Ρροΐα οἱθο- 

αὖθς ατα [ης αροραπί. Ἠίπο [αοίππι ος, πὸ τς ας εὐλογεῖ», ᾳποᾷ 

οἱ τοεροπᾶοί, αᾶ ἴρθιπι οἴδαπι ροίππιαθ ἑταπείογτοπίας, ἀΐα, τί 

πάάῑίο οπδα ποπιίπαπα τοί απατίο, εἱρηίῆεαχοηό Όεο ϱγαϊίας αβεγε 

Φτο οἴδο εἰ ροία, αέηπο ἰάθπι να]ετοπί ᾳποᾶ εὐχαριστεῖ», αἱ Ἱ. Βαπι. 

9«1δ (οὗτος εὖλογεῖ τῆν θυσία»), Βερί. Ἠεν. (πα τ πηρα καπ. 

1 Οογ. 10:16 (τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν)’ Ἐϊοοπι- 

Βε]ᾶ αρρτογες ὑῖς νίονν οἳ Κατα]. Τα. 1ο ραγα]]ο], ο οἶμη 6 : 11, 

εὐχαριστήσας {" οἰνῖης Όλαη]κς”) ἴ πξεᾶ Ἰπεειᾶ οἱ εὐλόγησε 

(άμα Ῥ]εβεεᾶ ”). Τὸ 6θοπις [τοι ἠῖς, Ὠλαῦ ἴῑο υΥονᾶς σεν τιβοᾶ 

Ὦγ νο Ἐναπρε]Ιθίς αἱ ΑΥΠΟΠΥΠΙΟΙ5. ο ἵπ Μαΐς, 26:26, 6 

50Π1Θ αοΐ 15 ἱπᾷϊοαίοᾶ Ὦγ εὐχαριστήσας, ἴπιβ, λαβὼν ὁ Ἰησοῦς 

τὸν ἄρτον, καὶ εὐλογήσας, ἔκλασε καὶ ἐδίδου τοῖς µαθηταῖς, 

Ἔτοῖῖορς (Απαϊεοία) ον Μα. 14. : 19, Ίνας ἰῑίς ποίθ: “Ἀθλόγησε 

5ο]. τὸν Φεὸν, ποῦ τοὺς ἄρτους,' Τα ἴιο οἴ]ιας πιἰτασ]α οἱ ἔπο 
Βπηθ Κἰπά, τε]αίοᾷ ἵη {1ο ποχέ οβαρίος (Υ. 86), Ἰπείεαᾶ οἵ εὐλογή- 
σας, 39 8Υθ εὐχαριστήσας. 68 ἄἷςο Μαι] 8 :6, Ίμι]κο 1 : 64 

(εὐλογῶν τὸν Θεόν): 3:28. οὅοῦα 6: 11, 98 (εὐχαριστήσαντος 

τοῦ κυρίου). «Αοῖδ 3Ί :9ὅ ({αβὼν ἄρτον, εὐχαρέστησε τῷ Θεῷ). 

ᾖαταος ὃ : 9 (ἐν αὐτῇ εὐλογοῦμεν τὸν Θεὸν καὶ πατέρα). Τη μα 

ποσοαπἰς οί ἔ]ο 1ωιδέ Θαρρει αἰσο, ὥιε αοὶ ἵ5 Ιπᾶἰοπίοά Ὦγ οπς 
Ἐναπρο]ίῦ Ὦγ εὐλογεξ», ΑΠοίΊΘΣ πο εὐχαρεστεῖν. Ἴϊθ Ίπο 

ιοτάθ ατθ, {λογοίοσθ, Ῥ]ίπ]γ «γηοηγπηους. ἡγῆΙ τοσαχά {ο με 

ολεοίῖοῦ, ἴαί εὐλογεῖν ἵδ αρρ]θᾶ Ίηπ 1ίκα 9 : 16, απᾶ 1 ο. 

19: 16, ἴο ιο ήπος ἀῑσίηραἑρᾶ, 1έ {6 χορ]ῖθᾶ, ἐῑλαῦ 1ο οχρτοςαῖοη 

Ἰη Ἠιοδο Ῥίασες 6 οἹρήίσα], Ππογο Ἠσριωοταη. Ίπας π 1 Βαπῃ. 

9118. ΗΝΣΧ. εὔλογεῖ τὴν Φνσίαν, ἴοι εὐλογεῖ τὸν Φεὸν ὑπὲρ 

τὴν ὁυσίαν. Ὁοπιρ. Ἡερ. 2: 17. Ἱα Ἰαίο 9 : 16, Ἰπᾶσοᾶ, 5οἵιο 

ΝΑ. τοαᾷ εὐλόγεσε ἔπ᾽ αὐτούς. Τ{18 «οαρ οἳ Ὀἱοεείπα,” 1 ΟοἨ. 

10 «16, 19 ιο οαρ /ΓοΥ αολάο]ν πγθ αἴνο (Ἰιαη]κα, αοσονᾶϊῖης {ο ἴῑλθ 

οπβίοτα 6 ἐ]ις ἆοπνβ, εἱο, Τη γίεη οἳ ἐλεβο {ποί5, Πε αἰἰοτπαίίνο 

τεδάίης 15 δα υπήθὲοᾶ, “πο Ῥ]θεκεά ἆσᾶ Γον ὤοπι.” Ἐοῦ. (Ταχ, 
εὐλογέω) : Παν αςο, οἳ ἠήπςδ: ἵπ 18. Τεςῖ, οπ]ψ οἳ [οοᾶ, α τασα], 
8, σαρ {ο δΐεες, Ἱ. θ. ἴο θες 6ος Ῥἱεεσίηρ προπ, βεπου. 6. µ. ἄρ- 

τους, 116 9:16) αοο. Ππρ]μρᾶ Μαΐῦ 14:19. Ματς 6:41: 

8: π. Βτείοὴ. (Έθα., ἐπ νετο, εοᾶρια) : “ 6 ]παίσας Ἐ6ἱ οἵτχ 
βτα αγαπη «οἴοπο οοπ]αποία, αἲ πεαπι Ἠεῦς. πας, ἵπ ερ], 

Ῥοήβείπαππι εαογῖς, Μαὐζ, 14 119: 26 : 260. Ματο. 6:41: 8: Π, 

14, 23. Ίπο, 24: 80. 1 0ου, 10 116, τὸ ποτήρεο» ὅ εὐλογοῦ. 

µε», 8αῤθς αποᾷ Ὄευπα Ἰααάσπας, {ουπασ]ατη ῬοποάἰςξΙοπίς εμας” 

καίηρηι” ακεβε]ᾶ, Έδατ, Φοατ]εδί, ΟαπΠρ., Νοχίοι. ἨΤ]ΐ8. 

5αρρ]οπηρηύ 18. πθοθβξασγ {ο τοπᾶευ ως βθπσποθ οοπιρ]εῖο. ο ᾿ 

Τη 116 ραταΠεὶ (Ε. Ῥ.) Ματὶς 6141. ἵα Μα, 14 : 19, ἴπο εΏρεῖα 
(οἳ ἠιί5 ρας5λσο) 1Ε εαρρ]ϊεᾶ Ὦγ τοὺς ἄρτους. 

σ «1ου αἲε;” ἔφαγον. Ὦππτρε, ζεπᾶ. ΤΗο ναιο ἵ5 τοπᾶστοᾶ 

ἵη {16 Ἱπιρομίθοί, ποαί « ἀῑά,” Ὁγ Ἰοχίου, Ἠακκεβε]ά, Βοατ]ε, 

Τ]ατο 6 πο επερ]ιαδὺ Ἀοτο, πγἉίο] ἀεπιαηᾶς ἔἶλο {οσπο “ ἀῑά οµτ.” 

3 ο γγργρ---εαϊβρά /”. ἐγορτάσθησαν. ΆΤ8οτα., πεδίου, Νου- 
{οη, Βεσηείῇ, Οαπηρ., Ῥεπη, Ὁἱαῖς,, Ἑοπᾶ. Θο (ΠΕ. .) Ματίς 8 :4. 
ῶο ἸΝειίς, “ πνατάει---οοξλἡ]σέ;”. Βεΐς., “ πετᾶρη-- γευσζαζᾶϊσί ;' 

Β. Ἐγ.,  [ατοηῦ ταβεηρῖός;”. Ὠϊοᾶαε, “που βαζίαξἰ. 96ο οἱ, 

6: 21, ποίθ, Τα νο ρατο]Πεὶ, φοῦη 6:12, ἴμθ Ἡ. . ρτορετίγ 

Ίπ5 «« Ὕοτο Β[]θᾶ,” Ὀπέ Ίλιθγο {1θ γοτῦ ἶς ἐνεπλήσθησαν. 

 «πους ἴα]κοῃ πρ.” ἠρθη. Ἰνοείοσ, Γαξοί, («{αζοη απαγ”), 

Ῥϊοἷς., σα (ποΐθ οὐ Απριβ). Τ1 Ιάΐοπι οἳ οαὲ Ίαησυασθ οἈ]ῖσες 

τπ8 {ο χοπάθς {119 οχῦ Ἰπ {6 Ρίτα], ας “ Ὀδε]κοίς "15 1ἱ5 ποπηήηα γρ, 

5 Ὑλ]σἃ Ἠετο Ιοῇ;”. τὸ περισοεῦσαν. 8ο ἵπ 11ο ρατα][ε], 
Ματς 6 : 8, Ἡ. Ὑ. (περισσεύµατα), αυᾶ Μαῦθ. 15 : δΊ (τὸ περισ- 
σεῦο»). Ὁπϊοτπἲγ οἳ τεπάετίηρ ἀρπιαπάς ία Ῥμταςε. Τ επρροςί, 

85 α Ίποτο Παγπιοπίοις απᾶ {απι]ίαν οχρυοβοῖοη, Ἠπίς {οτπι οἳ 1116 

θη61νο βοηίοπσθ, Απά ἐπεῖνο Ῥαξϊκείς οἳ ἐν {ταρπιοπίς λΊοἩ 

Π1ρΥ 1εῦς, ποτο {τει αρ.”. ΤΗἱς ἶ5 Πανᾶ]ψ πΊογε 160 ναι (]λαΐ 11 

Ένα {οχί, οπᾷ α οΏλησο 1η 1θ ογᾶςι αβοτᾶς α 5οπἴθησθ πιόχθ Α5τ6θ- 

8Ρ]0 {ο οἳι; δις Ἰοφμεμάί. ἸἈΝθατ]γ 1κ είς, Ν οσίου, “ απᾶ {πιε]νθ 

Ὀαρ]κοίς Φα] οἳ ἴλο ἠασπαοηίς αν Ὕετο Ιθ6[ εί οο]]οοίεά.” 

ἨακοΒε]ᾶ, ““ ὑνο]νο Ῥαδιοίς ο τοηαϊπίπς ᾖΠασιηθαίς Ίετο Έα 

Ἀπαγ.” 

--ᾱ αραχὲ;” παταµόνας. ποτηδου, Ἰνεβίασ, Ῥσπα, Ο,πηρ., ΝΕ. 

Ἰω8ᾶθ]ϊ (Τος.). Τΐιο τειδαὶ οοη(γπβἰοΒίοη ριοᾶιοθά Ὦγ “αἱοπθ)” 

(οἱ]ουγοᾶ ὃν ένο ἀθο]αναίίοα ““Πς ἀἰξοιρίες πετο γη Πΐπι,”' οεσ] κος 

6Υ6ΙΥ τοπάθν, “Αρα” βυσρεβί πο {οιρζ, ἡλαῦ ερ 88 

δεραταϊεὰ χοπ λο-οτογᾶς ήσἩ πδας]]γ αὐτεπᾶςᾶ Ίῑπι. 

ἆ « Ὑγμο « Γλοπα” 15 πηρταπηπιαζἰσα]. ΤΠ9 εστος Ίδς Ῥεεα 
οοπγθοἰθᾶ Ώγ Βομε]είί, Νοτίου, Ρἱαἷς., «Α.. απᾶ . Οαπιρ., Κοπᾶ., 

Άηρας, Ν. 
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ΚΙΝα σΑΜΕΑ) ΥΕΡΕΒΙΟΝ. 

19 Του αηςπετίπο, δαῖἀ, ὁοῃ 
ὕιο Ῥαρίίσίς Όπύ δοπιθ σαγ, Ἠλλα5; 
απά οίπθτΏ αγ, ἐιαί οηθ οὗ ια 
οἷᾶ Ῥτορίθίς 15 τίδοη ασαἰπ. 

20 Ἡο φαιά ππίο παπι, Ῥαὴὸ 

π]ιοπι 5αγ 7ο ἰπαί Τ απ} Ῥοΐθυ 
απβπονίπα, εαἱᾶ,  Τμο Ομτ]ςὲ. οἳ 
ᾳοᾶ. 

3ἱ Απᾶ Ἱδ εαα]γσ. οματροά 
ἄισπι, απᾶ οοπιπιαπᾶθᾶ ἐλεπο ἴο 

{611 πο πιαη ἴλπαῦ πα, 
22 Βαγίπα, Το Φοπ’ οἳ 18η 

πιαδύ δαΏ6ς ππαηγ {λ]πρς, απᾶ ὃο 
τε]θοίοᾶ οἱ Το οἰάθις, απᾶ οἰ]θί 
Ρηθ5ί5, απά 5οχΐθθΒ, απᾶ Ώο ]αίη, 
απᾶ 9 χαϊξεα {πο ἐ]τᾶ ἅαγ. 

σπβεκ τησ. 
) - ΄ 

µε λέγουσιν οἱ ὄχλοι εἶναι; Ἡὁ Οἱ 
δὲ ἀποκριθέντες εἶπον, ᾿ Ιωάννην 

/ / νο 

τὸν Βαπτιστήν:- ἄλλοι δὲ ᾿ΕΓλί- 
. Ν 4 / 

αν. ἄλλοι δὲ, ὅτι προφήτης τις 
Α / 5 

τῶν ἀρχαίων ἀνέστη. ᾗ Ἐἶπε 
π - ε - λ / / 

δὲ αὐτοῖς, }μεῖς δὲ τίνα µε λέ- 
3 [, Ν νε 

γετε εἶναι; ᾽ἀποκριθεὶς δέ ὁ 
ω Ν Ν - 

Πέτρος εἶπε, Τὸν «ΧἈριστὸν τοῦ 
- Ν 3 / ͵ 

Θεοῦ. 3 "0 δὲ ἐπιτιμήσας αὖ- 
- / - 

τοῖς παρήγγειλε μηδενὶ εἰπεῖν 
α 0 ο». 4 ο. 

τοῦτο, εἰπὼν, Ότι δεῖ τον 
«λ Α » / Ν 

υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ πα- 
- Ν 

θεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθήναι ἀπὸ 
ω] / 

τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων ) 
καὶ χραμματέων, καὶ ἀποκταν- 

ΒΕΥΙΘΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

βαν {ἴλαί 1 απι «Απά ματ, 19 

απςπογίπα, δαἱᾷ, 0 οὐπ ἐμο ΓΤη]- 

πιθισετ; Ῥαῖ οἴματε" Ες; 

απᾶ οἱλθιβ «αγ ἰιαί οηθ οἱ 16 

οἷᾶ ρτορ]εῦς Πα τθοπ. «Απά 20 

ιο ϱαϊᾶ {ο ἄνεαι, Ῥαΐ π]ο δαγ 

Σο μα Ι απ κΑπά Ῥοΐας, 

απαγγογῖπο;, δαἷᾶ, 1Τ119 Αποϊημοᾶ 

οἳ ἀοἀ. Απᾶ “ο οἴαισεᾶ απᾶ 21 

οοπηπιαπᾶθά "επι {ο Με] οεῖ6 
{0 ηο 018, βαγΊπς, Τ19 θομ οἱ 2 

πιαη. ταξί βπῇθς πιαηγ ήπρς, 

οπᾶ ο το]οοίοά «ὮΥ ἴ]ο ο]άοις, 
απᾶ οἶ]αξ Ῥτϊοδίς, απᾶ 5οτῖθος, 
απᾶ το ριαῦ {ο ἆθαίμ, απᾶ 

9 “Αῃά” δὲ Αματρε, Νοτίου, Ὠΐσ]ς, Ἰακεβε]ᾶ. ἈῬε]σίο, 

κρπᾶφ;”. Ώο Νες, “ υπᾶ””. 6. Ἐτ., «αἱ :” Ἴμος, απᾶ Βραμϊς, 

αἰτ”. Ὠϊοδαί απᾶ Τία]., “ο. Θο (Ε. Ὁ.) ἵπ Πιο ρατα]]αἶς, ἨΓαἲἰ. 
16 «14, απά Ματς 8: 29. 

{ «Τπμηθιςος:” Βαπτιστή». θθ οἷ, : 20, ποί. ατα] 

(ου Μαξ, ὃ :1): “Ἰωάννης ὃ ἐπικαλούμενος βαπτιοτήε' βοοερῖς 

Ἀοο ποππεα Ἰπάς, ᾳποᾶ «αᾶσος ἀΐα ἵη απ. ἄεπιθισετο Ππθξαίέ, α 

ϱ05 Ἆοο σὶέν Μαεδία γεπέατο οραἰτησετεί, ν. Αοἰ. 19 4. 

6 «οἴμεις; ἄλλοι Βοατευ, Μοτίοα, -Α., Οµπιρ., Ὠἱοίπβου, 

ζεπᾶ,, Τε]γα!], Μ., οι, Ὑπα]ρ., Μουῦ., Έτας., Ῥσζα, Οαεία]., 

Βομοῦῦ, “οἡ1:”. Βε]σ., “ απᾶθιος” Ὃο ἸΝοίίθ, “ αηάριο;”. Ώαμ,, 

αρηάνο;”. ᾱ. Ἐτ., “ ἷες απίχος;”. ΑΒ. Ὦν., “ ἁαπίτος, Τροτίαη, 

οίνος». Ὀϊοᾶαἶ απᾶ Τέα].,  αἰῖο Θο ἴπθ Ἠ, . Ἆπς τεπᾶετεᾶ 

ἄλλοι ἵη ἐλο πεχῇ πιοπαῦθυ οἱ {1 6οπίθησθ, ἆλλοι δὲ, “ απᾶ οἴπους.” 

κα βοπηθ ”. τθπίσθβ τενὲᾳ, Ἰπάθβνί(θ. 

α Τϊιο εαρρἰειαεπὲ “αγ” 16 δαρειβαοας. 1 ἵ6 ποῦ ἱηβετῖθοᾶ 

Ὦψ ἔῑιο Ὦ, Ὑ. ἵη 1ο Ῥατα]ᾖοὶ, Μαέ. 16 : 14, πλου Εἶιο {οτί ἵς ἵνα 

Φ8ΠΙ6 (ἆλλοι δὲ Ἠίαν). Ἀοῦ επιρ]ογεά Ὦψ Βπατρο, Βοατεῖέ, 

Νοτίου, Ρ]οἷς, Κεηᾶ., Τιεϊμα]!, Μ. Νο εαρρ]ειθαί ἵπ Ἑο]σίο, 

Ὃο Ἰμοίίο, Ώαυ., . ος 9. ΕΥ., 1995. Γἱοᾶαξ, Τα]. Τὸ ἵνας Ετδί 

Ἰπποᾶισςᾶ Ὁγ Λο], αιά οορἰεᾶ ἴνοπι Ἠϊς γεγείου Ὁγ Τγπᾶσα]θ 

δη οέλος θατ]γ {χαπρ]αίους. 

Γ απαμ τση ;”. ἀνέστη. Ἰοτίοα (ή Ίνας εἶδεα πρ}, Ὠίαῖς, 
Ῥοῦ, (Τ0χ., ἐπ υειθο) : ““ Τηἰπαηκίνθ, {α πο αοίΐνο ρετί, ρ]αρενέ, 

Ἀπᾶ οοοοπᾶ αογῖς; οσο {η πηά., {ο δἰατιά ρ, ἵο θε ερ, ο αγἰςο.’ 
Όη Όιο αιγοπ6οτς 9ο οἳ ἐἱιθ παχί]ατγ “ {ο οι” ἠπθίεαᾷ οἳ “Ἠανο,” 

πλ Ἱπίγαμείώνος, 56ο οι, 4: 34, απᾶ Ἱ : 16, ποίο. Οµ {ιο αξο 

οἳ ες αοτὶςὺ ἔος ἐο Ῥοσ[οοί, Βαίέίπι,, ταπι,, 2191 18. Ἐάμπαν, 
αταπι,, 2256, 9, Ἠεπι, 1. ΟτόςΌΥ, ἄταπι., ὁ 680. 

}. «πλου. 6 ν. 18, ποίθ, 

κ αΑπάι δὲ 8ο (Ε. .) ἵαω 116 Ῥραχα]εῖς, Μαἲῖ, 16 : 16. 

Μας ϐ «99. Βο αἶξο 8μαχρθ, Νοτίου, ῬδμἨ, Πἱοἰκίπβοπ. Ἀεῖς., 

δεπᾶς:”. Οαεία]ίο, “εὐ;. ᾱ. απᾶ 9. Έτ  εἴ;”. 1ρθῖλη, 11” 

Ῥ]οᾶαεί απᾶ Τία]., «6, 

1 Λος ἃ 15, εἰοι” 

1 αμα Αποζηε.” Ῥ6ο σι. 2: 26, ποῖο. 

πα ῃο οἸωτσεᾶ ;”. ὃ ἐπιτιμήσας. Ἀλπανρο, Ὑπακεβε]ά, Ἓεη, 

Άπσπα, Μανάοσῖς Βο Ε. Ῥ. ἴπ ἔπο Ῥατα]Πεὶ (ἐπετέωησεν), Μαχ]ς 
8 90, απά {απ Μαέ, 16 : 20. Μαιὶς 10:48. Ἴπο αἀνετο “ εἰταῖί- 

1”. οσσατς ας α απο ίης έευπι πι ἐπί νετὺ ου ἵα 1μῖ5 ρ88- 

εασθ, απά Μας ὃ τ 19, Τα ἐλίς Ἰαΐθς σ856, πολλὰ 18 Ἰοϊηθὰ Το 

Πιο νοτῦ (πολλὰ ἐπετίμα). Ἡθποο ἐἶιο αἀνετο "’ οἰὶοῦγ ” (8. Ῥ., 
αρἰτοίϐ]γ } εου]ά Ὀθ αξεᾶ. ποιο {πο νοτΏ 16 επερ]ιαίίε, 115 [οχοθ 
18 Ῥχτορθι]γ οχρυεββες, ας ἵω {1θ ], ὗ., Ὁγ “ τευα]κς” 

5 «1Ἠρας αὐτοῖς Ῥουν, Μ. ὮΥ Ες αιταπροπαοηέ, 11ο 8υρ- 

ρ]εππεηό “ {οπι '' 18 τεπᾶετεά αππθοθεξατγ. 

5 ο {ῃἱ8/” σοῦτο. ΤΜοπι., Ἰεβίοσ, Βεαχ]είῦ, Ἰοτίου, Οαππρ., 

Ὑα]κοί,, Ὀ]ο]ς., Γζεπᾶ., Τίνα], Μ. 

Ῥ {ο πο 0Π61’ μηδεν. Ποπ, Ώμετρε, Βοατ]εί, Νοχίου, 

Ὑπαχεί, δη, Κ θηᾶ., Τε] γα, Μ. Ἓδζα, πα ; Βοϊοίζ, πο 

οπίᾳσαπι ;”. Βεΐ., “πἰεπιανξ ς” Ὦς γείίς, “'μθπιαπάθπι /”. Ώαμ., 

«Ίηρος :” 1965, απᾶ ΒραΗ., “' ἃ παβίο.” 

4 Ργς” ἀπὸ. Ὁλαιρθ, Βοατ]εἰί, Μοτίου, Οαπρ., ὮΓαἰκεβε]ά, 

Ῥεμη, ία], Κεπά,, Αησας, Ταδνα]!, Μ., Μαχάσσἷ. Κατα, ος 

ιο Ῥατα]ε, Μαν]ς 8 : 81, εαὖς: “Ἀπὸ Ῥοβίέαπι οξὲ ρτο ὑπὸ, πό 

Μα. 11:19. Βο (Β. Ὑ.) Μα τ: 16. Αος 9 «19. 32 0ο. 
8118: 119. ὅαάο 28. ιο ἱππαεποο οὗ ἐνε Ἠεῦιον Ῥτεροεῖ- 
ο ο, 5 αςοᾶ {οΣ {16 απίμοτ οἳ οβ]οῖοπέ οπςς ὙΊποπος οηΥ ης 
Ῥτοσσεᾶς, ἵ5 ουνίου, ἵπ πιοδζψίηᾳ νο πςιο] {οτοο οἱ ἀπὸ. (θεεπ. 

(1ακ., ηϱ). Ἠορ. Τ τὰ, πρ κα Πα "δη, δε Ὑε 8. οἵεη Ἠεα[οᾶ 

ΡΥ ο Ῥακοτ.”. π]α., “ οἵσαπας βαοοθηςΗ5 3, οοηπθυ(ο.” 

Σαρ ρυί {ο ἀθαίμι”. ἀπομτανθῆναι Ἔλοπι, ΝΜονίοῦ, Ἐοῦ. 

(1ρς., ἀποκτείνω) : " Ῥροκεῃ οἳ ἆθαῖι 45  ριπἱδηπιθυῖ,--ἴο ριὲ 

ἰο ἀεαἡ. Μαῦ. 14 0. Ματς 6: δἱ1. Τακε 9: 92. ἆολα ὃ : 18. 
Βο (Β. Ὁ.) Ταίε 16 : 88. ὅοίη 11 : 687 

19 «101 18 1581.. Μα, 14 15. Τάἀε]ὶ (ῶν νεγὸο) : ΟΕ ΙπάσεἙ 

{ο οοπᾶθιηπ {ο ἀθαῖμ, (εεαπθα[]γ ἵπ Καπορ]ιοη; αἶδο οἱ {6 αοοπβεν, 

14, Ἠσ]]., 2, ὃ, 21 (πολλοὺς μὲν ἔχθρας ἕνεκα ἀπέμτεινον, πολ» 

Λοὺς δὲ χρηµάτω», !ἴπευ {. 6. ἴμο Ἐήνίψ Ἐγταπίς) ραξ πιαηγ {ο 
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ΚΙΝα ΦΑΜΕΞ) ΥΤΕΗΡΙΟΝ. 

28 Απᾶ Το σα] {ο ἐλεπι αἲ], 18 

ΒΏΥ πια σγ]]] οοπιθ α{ίθγ το, ]οῦ 

Επι ἄθπγ 1ήπιβε]{, απᾶ ἴα]ο πρ 118 

οτοβ5 ἆαῑΙγ, απᾶ {ο]ογ τας, 

24 Έου π]οβοσγος σγ1]] 6ανο ]]ς 

Μΐο, οια]] ο5ο 15: Ὀαῦ ποβοθτος 

η] Ίο5ο 16 Η{6 {ον πασ 5αΚθ, Ενα 

Β41ηΘ 5Ίια]] 5ατο 1{, 

26 Έοτ π]ιαί ἶ6 α πια αἄγοτ- 

ἰασοᾶ, 1 Ἱο σαΐπ {16 π]ιο]ο πγον]ἀ, 

θπᾶ Ίο5ο Ἠϊπιδθ], οΥ Ὦθ σαδέ απγαγ 2 

26 Έου 

αβ]λαπιθᾶ οἱ πιθ, απᾶ ος ταγ ποτᾶς, 

π]οβοθγο» εἶια]] Ἱα 

οἱ Ἠϊπι οἰια]ὶ ιο Φου οἳ πιαπ 6 

ΑΕἰιαππθᾶ, μοι Ἡρ β]α]] οοπιθ ἵπ 

σπτεκ ταση. 
κά Ν 9 { ς { 3 θῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρα έγερ- 

θῆναι. 
ή λ ΔΝ { 

35 "Ίλεγε δὲ πρὸς πάντας, «Εϊ 
/ 3 / 3 . 3 

τις θέλει ὀπίσω µου ἐλθεῖν, ἅπαρ- 
Ν / Ν 

νησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν 
Ν - 2 ε / 

σταυρὸν αὐτοῦ καθ ημέρα», καὶ 
32 / 24 ἃ ΔΝ Α ἀκολουθείτω µοι. ὃς γαρ ἂν 

Ν ΔΝ ο . 
θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, 
5 / ./ Δ » Ἀ 5 
ἀπολέσει αὐτὴν" Ὁς ὃδ ἂν ἄπο- 
λέ Δ Δ 3 ῷ ο 
λέσῃ τὴν ψυχην αὐτοῦ ἕνεκεν 
ἐμοῦ, οὗτος σώσει αὐτην. «-' τί 

λ 5 - 5’ / 
γαρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος, κερδη- 

Χ / Ν Δ 

σας τὸν κόσμον ὅλον, ἑαυτὸν δὲ 
3 / Δ {.., 36 ὃ Ἆ 
ἀπολέσας ἢ ζηµιωθείς; 3 ὃς γὰρ 
Ἀ - ΔΝ ΔΝ 
ἂν ἐπαισχυνθῇ µε καὶ τοὺς ἐμοὺς 

ιά . ΑΝ - 

λόγους, τοῦτον ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώ- 
3 ’ [στά 3). η που ἐπαισχυνθήσεται, ὅταν ἔλθῃ 

ΒΕΥΙΦΕΡ ΥΣΒΒΙΟΝ. 

6ο τ0Ἠ. ἐ1ο. ἐήγᾶ ἀαγ. Απᾶ 28 

μθ εαῖά υἱο αἲἲ, 15 τααγ οπθ ση] 

οοπιθ αἶἴετ πῃθ, 16ἱ πα ἄθπγ 

ἨἨηςο[!, απᾶ {αΚθ πρ Πῖ5 ουο8ς 

ἀα11γ, απᾶ {ουσ πιθ. ἘΟΓ π]ο- 24 

6νον "ποπ]ᾶ 5.το ή Ἠ{ο, αε]να]] 

Ίο56 ϊ, υπό π]οστου εἶα]] Ίοξε 

Έ ου 26 

π]ιαῦ Σἱβαπιαη ρτοβ{θᾶ, 1{ Ώο σαἵπ 

Πΐδ 116, 11ο ΠΠ] εαγο 1. 

ἄιο π]ο]ο ποτ]ᾶ, απᾶ 1ο5ο Ἰήπι- 

βο]έ, οἳ .ο οοπᾷεπιπεά ὃ Ἐοῦ 26 

πΊοεγου εἰια]Ι το αρἹαπιθά ος 

ππθ, Απᾶ οἱ τηΥ ποτᾶς, οἳ Ἠϊπι 

Πιο Φου οἱ πλαν Ὀπ]] Ῥο αβΏαπι- 

ἀθαῖίι ἴτοαι εππα]ἔγ, απᾶ πιαηγ Όβοπαφο {Πεγ Ἱνοτο τὶσῖν}; οἱ {δα - ἁπιοπ]ά εαγο:” θέλῃ--σῶσαι. Ῥθο!γ απᾶ Ῥἱοπηπξου (ἴα 
οσοομίίομθν, {ο ρυέ {ο ἄναιι, Ἡ ετοᾶ. ὃ : 4 (τουτέων δὲ γενομένων 

φανερῶν, ἁπέκτεινε ἐνθαὔτα πολλοὺς ΠΠερσέων ὃ Ἀρταφέρνης, 

(9ο ἔλλου Ῥείπς ἀἰξοονετεᾶ, Ατίαρμευπος {λοιοαροη Ῥπέ πιαηΥ οἳ 
ἴμο Ῥονδίαης {ο ἀθα η 1.” 

93 Περ”. ἐγερθῆναι, -«Α. πᾶ ἳ. Οαπιρ. (: χῖςο αραία”). Τὰς 
Ρ858. Ῥευ[. απά Βιςῦ αοτῦ Ίπνα ποια] αᾳ ασίῖνο βἰσηϊβοαίίου. 

Ῥοῦ. (Τωοχ.), “ἰο αγίςει” «ἰο Ίαυα 1βρη,”. Ό6ο οἱ. Τ 16, ποίθ. 

Βο (Ε. Ψ.) Λος 9 :8. 3 Όοι. ὅ :1δ. 

ἓ 6 οὮ ἴπς θ/τᾶ ἆκγ; τῇ τρὶτῇ ἡμέρᾳ. Θ]αιρο, Νοτίου, 

Ὑλαἷκοί, Ὀϊοῖς., ειπα, Ὃο οί, “ απι ἀχίοη Ἔαρε ;”. Ῥε]σίο, 

« ἴθη ἄρτάεη ἆασο ς”. Τ065., “ αἱ ἔοτοςγ ἀῑα.” 

αμ το ος” πρὸς πάντας. Ἰναξίεγ, Ὀϊοίς, Τϊπα!Ι. Ῥεϊρίο, 

α ἴοῦ αἨοῃ ;”. Ὄο Γαία, «σα οἨθη ;” (ᾱ. απά Β. Ἐν. “ ἃ τους; 

1065. απᾶ Βραῃ., “ἃ ἴοᾷος;” Ὠϊοδαα απά Εο]., τα ἐπ Τη 

Ώιο ρατα]]εὶ, λ{αῦ{, 16 : 24, νο Πμᾶ ὁ Ἴῃσοῦς εἶπε τοῖς µαθηταῖς 
αὐτοῦ. Εξ τις κ. τ, Ἶν “ ἆθ8α5 βαᾶ {ο μΐ5 ἀῑςοῖριας, Τὲ απγ οπε,” 
θία. Τ]ια παταθίοα οἳ ζατῖς 15 1016 {α1, προσκαλεσάµενος τὸν 

ὄχλον σὺν τοῖς μµαθηταῖς αυτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς, Ὅστις θέλει 

α.τ.λ., ε ΝΊοἩ Ἡθ λαᾶ οβ]]οᾶ ιο ογοινᾶ {ο Ἠΐπι, τη τ] Ἱῖς ἀῑδοίρ]ος, 

1ς οαἱά {ο (δια, 1ποσγαυ γη], εἰς, Τα {1 Ῥαξθασο Ὀοίοτο τβ, 

πρὸς πάντας ἵδ πςρᾶ ἴο Ιπᾶϊοαίο {6 {λοῦ ναί ἰπθ οτοπνᾶ γνας 
αἄνοεδεά η θλι ἴλλο ἀῑθοαῖρίες, «Αὖ αἩ ονοπίς, α Ἠίέθχα] τεπάριῖης 

(οπή ἵης ἜἘγπᾶα]αῖς εαρρίετασαῦ «ἐ]ιεπι) 1 ἀθοπιθᾶ πιοπς ασοι- 

οί. ὗα]ς., Μοπί., Έτας,, Ορεία]., “' αᾱ οπιηθς ;’.. Βθσα, “ ἀἱοερας 

--οπιπίρας ση, αὖσις ο («Ῥθ[ογο αἲὶ πιοι Ὦ. Κατα 
(ὄν (οσο): “Α]οοαξας θδὲ οπΊηθς οοἰαίοχθς 5105, ἐππο ἐθηχροσίς 
Ριωβεπίος αἀγεποταρῦ ομ/πῃ οὗ αῖν” 

τα ρῃγ ΟΠ62” τι. Β181ρθ, Ἰαἷκοῖ, Ῥεηπ, Ἐεμᾶ., Τ1δ]να]!, 

Μ.: Ὑα]ρ., Μοπύ,, Ένας. Θομοῦί, Ἠθσα, Οᾳαίαι., “ ααῖς” ({ος αἰξ 
ονῖς, θέίος 62). 

” 

Ρατο]]ε], Μαι 8: 3δ), μαυρο. 

κα ]ο]] 05ο; ἀπολέσῃ. Ἐεπᾶ. ὮἩεείθγ, Ἰαἷκοί, Μ. ο 

(5. Υ.) η ρατα]ε], Μαν]ς 6 : ὅδ. 

Σ «ῃθ;” οὗτος. Ώμαυρθ, Καπᾶ., Ἰεεῖογ, Ἰμακοί, Ὀίοξ,, 1. 
ῖς ῬτοποπηΏ 18 οέοη τοηάστεᾶ “ει Ὕλει οπαρλαξίοι ἵν Ἡ. Ὑ. 

96ο Μαίέ, 18 : 20, 28: ο 108. Ἰωϊο 1 92. Αοΐς 8:10: 4:91 

9115: 10 :86. 

5 κὶς ριοβίρᾶ:”. ὠφελεῖται. 399 (ὠφελεῖται) ἵπ Ρτα[Πε] 
(5. Υ.) Μαϊδ 16:26. Ματίς 8 : 86 (ὠφελήσεν), “' θνα]]---εοβί." 
Βοαχ]αίε, ἛΓορίου, Ἰακεῖ., Ῥεππ, Ὠ]οῖς,, 1αἰ ννα]], ΜΜ. 

5 ο Ῥρ ορπᾷεπιιθᾶ }”. ζημιωδείε; Ἀ]αυρθ. Ἰήάάθ]Ι (ἴ οεγ0ο), 

«0 οπιιδ 1059, ἆο ᾖαπιαςε ἴο απ1) οπε, Ἀθιο πςια]]γ ἰο ρπάδ] -Αδ 
8, οτθπείο ἔδηπι, ἰέ ἵᾳ πβοᾶ {ον απιεγώπς ΟΥ πχυ]οίπς 06 ἴπ  5ΗΠῃ 

οἱ πιοιοΥ, 48 α ροπα]ίγ {ο βοπιθ πήβάθιπξαπογ. Ἠετος. 6 : 21, 
ἑξημέωσάν µαν---χι]έῃσι δραχµᾷῇσι, “λεν (11ο Αἰπεπίαπθ) Βποά 

Ἰήπι---α Ὡλουςαπᾶ ἀνασμπις,”. 1έ 15 αἶξο ιδεᾶ νεο {γε 1 νο {ος- 

βαν ος α 16] οὐ Ριαἰοπᾶσᾶ Ὅτοις. Ἠετο, ὃ : 21, ἔφη ψεύ- 

δεσθαι οφέας καὶ ας ψευδοµένους: Νανάτοῳ ἐξημίου, " Μο 

(Οαπιῖνγεος) εαῖᾷ (]λοῦ 11ρᾶ, απᾶ ας στο ραπἰείιοά Ίδη ση εν ἀθα/τ.” 

ΤΗ6 νετΏ 15 πςεά αὐρο]αίαίγ, Ταογᾶ. ΠΠ : 42, οὐχ ὅπως ζημιοῦ», 
ἀλλὰ µηδ ἀτιμάδειν (πΊθιο Φανάτῳ ἵ6 ππᾶρσίοσϐ). 8ο {16 

ποπ ζημία εἱσηίβοι 1955, Ὀαῦ πςπα]!γ α ροπα](ψ, α ἄπθ. Τηπσπᾶ, 

Ἡ :394, Φάνατον ἑημίαν ἐπέθεντο, “εν ἱπιροδεᾶ {1ιθ ρεπαΙόψ 

οἳ ἆθαδι Τη νῖου οἳ έμοςο [αοίς, 11ο τοπᾶσσίπα "Ὁο οοπᾶσπιπεᾶ” 
ἵ6 ἄθοιηθά αρρτορτία!θ, ας {31 ἐιοασ]ιέ ουνίουςίγ ἰ5 ναί οἳ Ῥοΐπς 

πρηἰθπεσᾶ {ο {ιο εονοτοςὲ ροπα]ίγ υηοἩ ᾖασίοο ἀεπιαπᾶς. Οοπιρ. 

Μαῦ 16 : 27. ; 

5 αγγ] ὃς αθλαπιθά ; ἐπαισχυνθήσεται. Βοπτθέ, Β1Γρθν 

Ἰοτίου, ΟΕπιρ., ἸΓακθξ, Ῥοπη, Ὠίοῖς, Κοπά,, Μ. ι 
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μἱβοππ ϱ1οΣ7, απᾶ ὑπ δὴ Ἐαΐμοι”ς, 

απᾶ ο ἴ]ο Π1οἱγ αησοὶς. 

2ἵ Ῥαΐ 1 1ε]] οι οἳ α τῇ, 

λογο Ὦθ 50Π19 δὐαπάΐπο ους π]Π]οἩ 

ε]ια]] πού ἰα5ίο οἳ ἀθαῖ]ι 11] {ποτ 

ϱοθ ἐπς Ιωαπσᾶοπι οἳ αοά. 

28 Απά 16 οαπηθ {ο ρα55, αροιέ 

απ οἱᾳ]ί ἆαγς αξίου ἐπεδθ δαγῖησς, 

Ἡθ {οοῖς Ῥοθίαυ, απᾶ ὅὀομπ, απά 

1αΠ168, επᾶ επί πρ {πίο α ΠΙΟΠΗ- 
ἰαΐη {0 ΡΓΑΥ. 

σπξΕκ τΕΣΤ. 
3 ο) / » - Ν - Ν 

ἐν τῇ δὀξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς 
9 α ς:ς » ΄. 9ἵ , 

καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων. ' 4έγω 
” ο . / - 

δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, εἰσί τινες τῶν 
ωω / Δ Ν / 

ὧδε ἑστηκότων, οἳ οὗ μῆ γεύσον- 
΄ ν΄ Ἀ ή 

ται θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσι την 
βασιλείαν τοῦ (Θεοῦ. 

μ 8 λ / 

38’ Ἐγένετο δὲ μετὰ τοὺς λό- 
/ / Χ 

γους τούτους ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτὼ, 
ς π λ / ς 

καὶ παραλαβων τον ΠΠέτρον καὶ 
/ ι] ’ 

᾿]ωάννην καὶ ᾽Ἰάκωβον, ἀνέβη 
Β ν , 99 μ 

εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. Ὦ καὶ 

ΕΒΥΙΡΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

ϱᾱ, π]ιαη ιο οοπιεί ἵπ «Πΐ5 

6ου απᾶ οὖπ ἐλαί «οί ιο Ἐκ- 
έπθυ, απά οἱ {ο Ποἱγ απσοῖς. 
Ῥιΐ Τ {6]] γοι Σἰα]ψ, ιο "819 2Τ 
8οπ1θ {οἱ ἴλποβο εἰαπᾶΐπσ Ίιετθ 
π]Ίο ή] ποῦ {α5ΐο οὗ  ἀθαίῖι 11] 
Ώιθυ 5θο {1ο Ιᾳπσάοπι οἳ αοά, 
Απᾶ 1 σ.πιθ {ο Ῥα58, αΌοπί 28 

Ιρὶσ]ί ἄαγς α[ίογ {ιθβο ποτᾶς, 
κέ]αῦ ο τ{οοῖς πΙζἩ ἠϊπο Ροὔου, 

οπᾷ αἆοἶωι, απᾶ αππ6ς, αηᾶ σγεπί 

αρ Ιπίο 36 πιουηαίπ {ο ΡΥΑΥ. 

ο «Ἡρ οοπιον;”. 9. Κεπά., Βοαη]θέέ (6 οοπιθς”), Νοτίοη 

(6 οοπιες ”), Γαἷκοί, Ἔευη. ο ρατα]εὶ (10. .) Μαιῖς 8 : 98. 

ἃ ας” αὐτοῦ. ΔΑ ἴπο ἰοχῦ οἳ Ῥαραίοτ, 1ωολπιπη, οπά 

πΠεσεπάοτΕ Ἠανθ αὐτοῦ, ποῦ αὐτοῦ, Ὠιί τεπᾶετίηπσ ἵς5 ἀρπιιηᾶσά 

Ἰηείοπά οἳ “5 οπψη.”. Ώμαιρθ, Βαΐ ας απῖεεδ., Κπδρρ, Τ0εἼ19, 

πιά Ῥο]ιο]ά Ίατο αὐτοῦ, ἴἶο αἱίετησ{ίνο χοπάετίης “ οἳ ηΐ οσα” 

15 ου υπ Μἐοᾶ, 

αι {λα Θοατ]οέ, Οαπιρ., Ὠϊοῖς, Εαπᾶτίαῖς, ΤΠε] πα], Μ. 

ᾱ. Έλι, “ απο οε]]θ:””. 5. Ἐτ., “8η Ία”. Ας ἴ1ς ε]Ηρείς ἄεπιαπάς α 

εαρρ]επιεηῦ, ἐιαί ας Ῥεου πζοριεᾶ Το αγοῖά ια ᾖάκσίηπς δοαηᾶ, 

πλήσ]ι οοσστς {πα οπιηοίαζίης {18 Ῥηξσαρε, ας 16 εἰωπᾶς ἵπ {1ο Ὦ. Ὑ΄., 
απά αἶδο πο παρε ξοι οἳ 116 πνοτᾶ “ σἰογ,”. π]λον πιαςύ {α]το 
Ῥΐαος, 15 1ὲ 16 πθεᾶ ο5 ο εαρρ]επιθηῦ, 

{ αοἳ ἴμο αίμα :” τοῦ πατρὸς. Β]ατρθ, Οαπιρ., ΊἩ αεβθ]ά, 

Τ]με]τνα[Ι, Μ. Ἔλευθ ἵ5 πο τθᾶδοη {ο ἄερατέῖπς ἔνοπι ἴμο πεις] 
τομᾶενῖης οἳ ιο ατοἷς, απά ρ]νῖης 16 ια [οτοε οἳ ἐῇθ ροβερςεῖνο 

Ῥτοπουπ, ἵη {λῖ Ἰηεύηποο, Ἠθίσίο, “ οι Ὑπάοις;” Ὄο ἸΝοίίς, 

ἁ ᾷθ Ὑαΐεις;”. 8. ΕΣ. “ ἆαπ Ῥδτε,'. Βραπ., " ει Ῥαᾶνο :”. Το]., 
α ἀο] Ῥαάνο. 

δα αὶγ 1”. ἀλγθῶς. Ἐοπᾶ,  ΤιοαΙΙ, Μ., Ῥου. (1μθκ., {η 

υεγύο). πιο ῬΏγαςο “οὗ ο ἐναί]ι ” 15 ἔμο Ῥτορες θηυἱνα]οπέ οἱ ἐπ 

ἀληδείαε, αδ ἵα Ἑ. Ὁ., Ίο 4:96: 99 159. Αο 4 τ.1; 

10 : 88, οἵο, : 

ποτ”. εἰσί Βσαχ]εῦ, ὙΓοείογ, ἹΜοτίοι, ΟαπιρΏο!, Ῥεηη, 

Ῥ]ας., Ἐεπᾶ., Απσας, “Ἐθ,” Ίη {1ς Ιπᾶϊσαίίνα, ἶ5 οἈβο]οίο. 

} οὗ έλος εἰαπάίης :’ τῶν-- ἑστηκότων. πποιήδοι, Όμαυρε, 

Ἄππις. ἨΜοπί, “θαπέ ο[ιή Ἠΐο εἰωπσα τ” Έδρα, «θυπέ υπ]άθπι 
Εστί απὶ Π]ο αἀθίαπό ”. Οᾳεία]ῖο, “θες ᾳαοβάαπι 6οσαπι απἱ Ἠ]ο 
πάθαπό ς”. ο]νοξέ, “6.96 αἰίᾳαο θοσαπι αἱ Ἰΐο αἀξίαπέ” Τη ἐμο 
Ῥατα]]ο], Ἁαι]ς 9 : 1, {11ς 10. Ὑ.. Ίας “οὗ ἤιθπι ἐλαῦ αἰαπά,”. Ί]ιο 
Ἐ. Ύ. Ίας [οοπγθᾶ ιο Ὑπ]σαίς, τ]ήοι Ἰποοηβϊδίοπ{]ψ τοπᾶστς ἐ]ιο 
ἔαπιε μογάς ἵη Μα. 16 : 28, απᾶ Ματῖς 9 11 (8: 89) Ὦγ «ααηί 
παἱάαπα ἂο Εΐο βἐαπραβ, απᾶ {π ἴις Ῥάξεασο ὑοΐοτο ας, “ εαπέ α]ῖ- 
αἱ Ἰ]ο βἰαπίος”. Ῥσ]ς., « ἆθν 6οπο ἄῑρ Πεν είπαν.” 8. Ἐν. 
“απο]ᾳπθς-πης ἄθ σθας απἰ---;”. 1061., “ Ἠαὶ αἰσαποβ ἂς Ίος ααθ 
θείαα :” Όαμ., “ ποσ]θ αξ ἆσπι, 6οπι 16 «ἔσαθ." 

“Απ φησι {5 Ῥϊαοθά Ῥοΐου “ οἶσ]ί ἆαγβ, {η ἐπο Ε). Τ., ἴς 
πηςαηπισΙοβ], ΤΕ πας Ἰητοᾶποεᾶ Ὦ} Ἰγπᾶα]θ, απᾶ οορἱθᾶ ῦγ 

Οταηπιοτ, («ομθνα, απά Ἡ. . Ἱς ἵς οπθᾷ ἵπ αἲἱ ἐλο Ιαΐου 

Ἐηρ]ϊδ νετβίοηΒ. 

καλος μα, Μ. Ῥο (Β. Υ.) Ἰωίο 8 11, καὶ αὐτὸς διώ- 

δευε, “λα Ἱο ποπ”. Μας 9 : 89. Ἰωκοῦ : ΙΤ; 10 : 28, 

5, τι “ απ αγαπί- ρῦς;. Τρου., “ᾳπθ 6υό :”. Τία]., “ ο’ ασ 
τες”. Βε]σίο, “ ἆαί;”. Έοτα απᾶ ο]οῦέ, “πί”. Ἐοῦ. (Τσ. 

μαὶ) 1 “ ῶπο εἰπιρίθ καὶ ἵ5 ραῦ νου ΠοριοηΗγ απ Ν. Τοςί., ρανί]- 
οσ]αχ]γ {η ιο παγαίίνα βἰγ]θ, πνἶιθιο οἰαβοίο πέους αἴίμον ραῦ 
ποίμίης, οὐ π5θ 5οπιθ οἶμευ ρατϊοίς, α5 δὲ, ἀλλὰ, τότε, απᾶ ἴ]ο 

Ἠ]κος ϱο οερεοῖαΙ]γ {η Μαίίμον, Ματίς, Ταἷκο, απά Ὠονο]αίῖου.” 

Τ]ΐς πδασς ἰς ἀετγεά [τοπι πο Ἠερται. 6ο Βἰοσ]αϊ Οἰανὶῖς 

140σις Βαποίς (0): απᾶ Ἠσρ. οἳ Ναπιὸ. 28 119. ἄθη. 4: 8. 
Α4 αἩ αἱίογπα(Ίνο τοπάετίης, “ {πθι,”. ο Ὀο Ἰαἰίε, “ ἆαι” 

1 α {οοῖς νι ᾖήη ρ παραλαβὼ». ἸΝοκαί, Ἰοτίοῦ, απο. 
5ο Ἐ. Ὑ. ο ἴπο ρατα]]ε], Ματῖς 9 : 2, παραλαμβάνει ἶ5 χοηᾶονεᾶ 

αἰαχκθί]ι ασ], πι” «Α8 παρὰ, ἵπ οοπΙροδίΜίΟΠ, 6ΟΠΥΕΥΞ ἴμο 1ά6υ 

οἳ «ία, ος «Μο νο οραἱναϊοηῦ οἳ παρὰ 5ποπ]ά ποῦ 6 {αλῖ- 

οἱρρά. Βεο οἩ. Ἰ :18, ποίο,. ἨἘοῦ. (1μ6Σ., παραλαμβάνω): “Ίο 
ἰαΐα ἰο, οἱ ωΐ]ι οπεβε[ῇ; ἂ8 απ αδεοσίαΐθ, οοπιραπίοη, ΤΠ οοπιροξῖ- 

ἄροη, παρὰ Ἱπιρ]ῖες ΠΘᾶΓΠΘΕΕ, Ργοχἰπη{ϐψ, αἰοπρείάε ϱῇ, Ῥεεῖάθ, πεαν 

ψ.". Βνθίδομ. (παραΛ.): “Ἐταπείἔνθ, δπιο πε] αἰἰφωτά, αδριήπο, 

ππεσιη ἆμσο, δοοίτέηι παλ, αἆλιηρο.”. Μαϊτ. 26 : 91, παραλαβὼν 

τὲν Πέτρον, Ἑ, Ὑ.ι “ης ἐοοῖς πλ ή Ἐείου,” εἶο, 

α «ο πιοπηίαίη ς” τὸ ὄρος. Ἰεδίεγ, Όματρο, Νοτίου, ἨΓαΚο- 

Πεἷά, Ῥεπη, Αηριας, Τἱιοπα], Μ. ᾿ Βε]ο., “ ἄεπ Όεχρ;”. ο ἸΠαίία, 

κ ἄθη Ῥεχς;”. Ῥαμπ., “ Βἱεησεξ;”. Β. Βτ,, «ἷα πποπίασαο ;” ΤροΥ., 

καὶ πιοπίο ;”. Ὀἱοῦαίί απά Τέα]Ιη, “ θα] πιοπίο ἩἨερ. Ν. Γερί., 

ππν, 

ἄνεεης (61. Ν. Τοεύ. ὈίεΙ., ϱ. 156) δαὖς: “ Βγ α γοιγ παζυταί 

Ῥτοσθας οἳ ἐμοισ]ῖ, απά οπθ πο] ἵς οοπ πα] οχοπηρ]Πεᾶ, 
Ἡη]έθις ἆἲθ αρί ππουηβοἱουδ]γ {ο ρύθβιπιθ 11θ 5απιο {απαὶ]ατί στ 

ψηἩ οονἰδίη Ιοσα] δες οἩ {1ο ρανί οἱ ἀῑιαίν χοβᾶςτβ, 45 ἴ5 Ροβεαβερᾶ 

Ὦγ. {Ἴεπησε]νος; απά ἐπὶ 18 ο σβπςθ οἱ {Ἠ8 οσσαττοπος οἱ ἴπε 
αγέίοἸο, ἵη 5οπιθ 68565, ἩΊιθυο 1έ αρρθαγς αξ Βγοί οἰσ]έ βἰταπσο. Τηΐς 

16 ἴ]ο γοαξοΏ οἳ {19 ατἠῖο]ς Ῥεΐπρ αἶπαγς ρτοβχεᾶ ἰο ὄρος ὮΥ ια 

Ἐναηρε]ίίς, πλου Ἱπίσηᾶϊηα 1ο πιουπίαῖπς επιΌοβοπαῖηρ ἐῑλο Ία]κα 
οἳ ἀα]]θο; ο {ουπι οἳ οχρτθξείου πποβῖ πα ἴινα] {ο Ῥδύδοης {απ ]ῖας 

ψ] {ο οοππίνγ, Ὀαῦ εἰὐπ]οί]γ οουχθοῦ οη {μαίτ ρατύ οπΙ πετ 

αἀάτεςεῖηρ οὔμθι Ἠ]ιο ππεγθ 5ο έοο, Τηϊ9 18 ειᾶρα]σ ιο ἱη{ρηᾶ- 



ἀαυ4 τηΕ 40ΒΡΗΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝ6 το ΤΟΚΕ.- ΟΠΛΡ. ΤΣ. 

ἘΙκα σΑΜΕΘ) ΥΕΕΞΙΟΝ. 

29 Απά α5 Ίο ρταγοᾶ, {μο {ας λίοη 
ο Ἠϊ8 οουπίαπαπσο πας α]ίοισᾶ, 

αηᾶ Ἠΐς ταϊπιθηξ ας π]ϊίο απ 
σΙϊκίοτίπς. 

50 Ἆπά ΤῬε]ο]ᾶ, ἐπσιο {α]]κοά 

ση Ἰάπι πο Ἰπθῃ, τησ το 

ᾖο5ες απᾶ Έ]ίας : 
81 Ίο πρροαγεᾶ Ίπ 61ου, απᾶ 

6ρακο οἵ Ἡΐ5 ἄασθασο ππ]]ο]ι ο 

εἶιοπ]ά ασοοπιρΗς]ι αὐ ᾖογαςα]οπι, 
82 Ῥπί Ῥοΐο; απᾶ ἴλον Ὠιαί 

«πετ πι Ἠϊπι πθγο ΊθαυΥ πἰίι 
5ἶθαρ: απιᾶ π]ιθη {πθγ πετο απακο, 
Ώι6γ δαπ 15 σΊο1γ, απᾶ {ιο ἔπα 
πιθη ὑπαΐῦ 5εοοᾶ η Πτι, 

ΟΒΕΕΙ ΤΕΣΤ. 
 / » - / 

ἐγένετο ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὖὐ- 
Ν Χ 5 ο / 

τὸν, τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὖ- 
Δ Γ 9 9 

τοῦ ἕτερον, καὶ ὁ ἱματισμὸς αὐτοῦ 
5 Ν . / λευκὸς ἐξαστράπτων. Ὁ Καὶ 

Ν . / ε 

ἰδοὺ, ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐ- 
τῷ, οἵτινιες ἦσαν ἸΜωσῆς καὶ 

ι / 

᾽Ελίας. Ἐὶ οἳ ὀφθέντες ἐν δόξῃ 
5). 4 5), 5 ο. Δ 
ἔλεγον τὴν ἔξοδον “αὐτοῦ, ἣν 
ἔμελλε πληροῦν ἐν ἹἹερουσαλήμ. 

5 Δ ” ϐ5 ὁ δὲ ΠΠέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 
ἦσαν βεβαρηµένοι ὕπνῳ: διαγρη- 

.- ... ΔΝ / γορήσαντες δὲ εἶδον τὴν δόξαν 
» αν ν Ν / 3) - Ν 

αὐτοῦ, καὶ τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς 
/ 

δὅ καὶ ἐγένε- 

ΣΕΥΙΦΕΡ ᾿ΤΡΕΘΙΟΝ. 

Απᾶ αξ Ίο ρταγεᾶ, 1ο αρρθᾶς- 29 

8ποο οἳ Πΐς σοππίεπαποθ Ία5 

]{ογοᾶ, απά 6 οαρρατε] ας 

πἩ]ζο "απᾶ οο]ίογῖης. Απᾶ 390 

Ὀ6]ο]ᾶ, ὑπο πει “πογε {απο 

ση Ἠπα, Ὅλιο πνοτο Ἠοξθς απᾶ 

Ἐ αμ” πιο αρρεατεᾶ Ἰη ϱ1ο1γ, 5ἱ 

απᾶ Ἄροκε οἳ ῆς «ἄερατίατο 

πλῖο]ι "θ πας αὈοαδ Το αοσοπη- 

ΡΙϊ51 αἲ ὀθτιδα]απι, Ῥαΐ Ῥεΐευ 52 
απᾶ {λος πι Ἠϊπι «παά Ῥοευ 
Ίθανυ πὴ] εἶθερ; "Ότί απγα]ς- 

ἴπα, που 5ασν Πἱ5 ϱἱοτ7 απά ο 
Πιο ἴπο ππεη "οἰαπᾶΐπο σι 

.- 5 ο 

συνεστωτας αυτο. 

Ἑᾷ πιεαπίησ οἱ ὅρος, Να ῦξ. 14 : 281 15 : 29. Ματ] ὃ «13. Ταχο 

6:12. Μας 6 : 46. Τακο 9 28. Ἱ ποιᾶ αἲά αυ πε 

ποπηάπθες οἱ ἔ]οσο τοπιατίς υγ] ὂο αρριεδίαίοά Ὦγ αἲῑ, π]ιο ατα 

οοπγοτἙαπύ τη {1ο ἔογαις οἳ 6ρδεοῇ οὔστοηί Όπωοης 1ποδθ 1ο Ώανθ 

τοσθῖνοά ΗἨ[Μ]ο πιεπίαὶ οπΜγαξίοι. ΤΠε6γ ἸπεππεπΙγ ερεθί ας 

ἐποαρ]ν {316 Ἀσπβςς, πιουαίαἶπα, πουᾶς, απά χοπ], ποτε ἠπεῖσ 

ἆ.φΒ το Βρθπί, πηαςέ Ὦ6 πθ]] Ισποπη {ο αἩ. Βεο οἩ. 6 : 12, ποίθ. 

π « ᾖγο 2ρρθασαποο ;” τὸ εἶδος. Ἐορίησοι (1μεχ.), . απᾶ Α.. 
Οπππρ., Ἰαἷκοί, Ῥέηυ, Ἐδμᾶ., Απσας. Ὑα]σαίς, Ἑταςπιας, Ῥεζα, 

Οµασίαο, Θομοῦῦ, “ Βροοῖΐες;”. ο ευίο, “Απεζιοι;” 8. Ἐ., 

αβροοί:”. Ὠϊοᾶααϊ απᾶ Πα]. “Ἡ βοπιρίαπἰο”. Βο (Β. Ῥ:) 1 Τηεςς, 
ὃ τ2». Χεπορίοη, Οστορ. 1, 2, 1, Φῦναι δὲ ὅ Ἄδρος λέγεται,---- 

εἶδος μὲν κάλλιστος. Ἰήάᾶε]ὶ (εἶδος), “ἰαξ αυλέο]ι ἐς δ6Ρη,---318Ο 

οἱ 3ο αρρεαταποε, οί ἩἙτοϊκομ.: ''Ῥτορτίς 1ᾶ αποᾶ οου]15 
οουπῖ 'ροΐοσύ Ίπ αἰίᾳπο τε] αίᾳπα, τθ, θρεοίεε οπἰεγπα. Βερί, 

Ὥχος, 24: 11, τὸ εἶδος τῆς δόξηε τοῦ κυρίου ὡσεὶ πΌρ. Ἱενῖν. 

15 : 84, εἶδος λέπρας. Ἐσεῖς 1 : 36, ὧε εἶδος ἀνθρώπου ἄνω- 

δεν. 

ο «αρρανθ! !. ἐματεσμὸς. Μ. 3θο οἩ. Τ: 95, ποίο. 8ο Ε, Ῥ., 
ΑΛ οἱ 20 : 98. 

Ρ « οΠζίοίης :”. ἐξαστράπτων. Ἓθιι. “Πείοηίης” 6 οΏςο- 
ες. Ας απ α[ογπαίῖνα, ““ αἰτεοτίπα τ]ἡίο”. 8ο Ὥο Ὑοίίο 

(« πεἰςςθίταμ]οπά ”), Θμανρο. 88 ποτά οοσατς οπΙγ {π ὑῇς ἵπ- 

βίαποθ ἵπ Ν. ού, ὰδ 16 Ιπίεπείνθ, 19 ἐοισΗῖ {5 πο] οχρτοεςθᾶ 

ὮΥ. Βολοξὲ, “«αἶοαπι ία πί Γἠσαχατοί,” οἵ, ἃ5 πθ πια 5αγ, “4 

Βας]ιοᾶ η] πμάέοποςς,” Ἀνθίδομ. (ἴπι Ἴοσο), ρα] απι οδπᾶογθ 

πιίσβης”. 8ο Βερί., Ἐσεῖς, 1:14, πρ ἐξαστράπτω», “ βτο Παρ]ήης 
οαῦ”. (1, ο., τσπι νο οἶουά); 1: 7, σπινθῆρες ὧς ἐξαστράπτω» 

χαλκός, “Βρατίε Ίο ρ]ονίης Ῥταςς. 8. Ἐπ, «δα τοῦςθ ἆἴαππο 

Ῥ]απο]ιθας ὀΜιορ]αηίς ;”. Ὀϊοδαί, “ ]θ 5πα Ὑορίο ἀἴτεηππθ οαπᾶ]άα, 

ἠο]σοτοπίθ :” "Τέα]., “ 5πο γεβϊπιεαίο ἄἴγαπης ᾱ) απ οαπᾶοτο β[ο]βο- 

τοπίο.” 

α «οτο ἠα]ίης γη] ;” συνελάλου», 9ο (Ἠ, Ὑ.) Μαι 9 14. 
Ἐεπᾶ., Νοτίοη, αἰκεί, Ἱατάσοῖς, Μ. Ὑαὶρ. απᾶ Έτας., “ ]οάθ- 

Ῥαπίατ “οσπι---τ Ῥδσα, “ οοΠοααεραπόσς. οππη----; Μονί., ’ ο0]]ο- 

αὐεραπζας ς” «Ὁαδία]ίο απά Βομοῖέ, “'"οπτα 9ο οοἰ]οφαδρανίαν ς” 

α. Ἐπ., “ ρατ]αῑερί Άγοο---!”. Β. Ἐν., “ βεπἰτοἰρπαϊοπὺ Ἄγθο--- 

σεν. “ Παδ]αραα οοη---  Ὀοπήπισα ἀοἴῖοῃ 18 Ἰπᾶἱσαϊθᾶ Ὁ ἴ]ιθ 

ατεεῖς Ἱπιρετίεοί, λα] 1Πἱ5, οαγ΄ ργοστοβείτο {οπι οἱ 1116 ἵπιρει- 

{9ος οοιγαςροπᾶς. Τ{6 τειὈ 16 Ῥ]αοθᾶ αἶἴαι 115 ποπαίπα νο “νο 

1ηΘΗ;” αοσοτ πο {ο {ο ατεεῖς οχᾶςν. 

τα Ῥἱς ἀεροτίατο;”. σὴν ἔξοδον αὐτοῦ. Νοσίοη, Ῥεπη, βµα1ρε, 

Ἐεπᾶ,, «Απσἃς, Τμεμνα]!, Μ. αρ, Ἔναα, “ εχοθεδαπι θ]ας.” 

Βγπίαο, σιᾶρσἳς. (Μυᾶοσῖς, “-ἄρρατίανο,”) Ἠεῦ, Ν. Το, Ἰνχο. 
Ῥοῦ. (Τ16χ., πι εγῦο) τ΄ ὁ Ττορίοβ]]γ, ἀερατίωγε Έοπι 11ο.” Ἠου. 
11:22 (Ἠ. .), « ἄεραγήπα” Βερῖ, Ἱηἱεᾶοπι οἱ Βοἱοπιοῦ, ὃ : 3, 
ἔδοξαν ἓν ὀφῦ αλμοῖς ἀφρόνων τεῦ»άναε, καὶ ἐλογίσθη κάκωσις 

ᾗ ἔξοδος αὐτῶν», Ἡ. Ν., “ἵη (πε οἱσ]ιύ οἳ {με πηγῖβε νου 5εεπιοᾷ 

Ίο ἀἱδ; απᾶ ἡοῖς ἀερατίατο 16. α]κεπ :Ίτοπι πι]βιγ.”. «οδερίς, 

Απία. 11, 812, ἐπ᾽ ἐξόδου τοῦ δῆν--. απ 1] α5ο οΕ ἠῑῖς πγοτᾶ, 

ους 1άΐοπι οοιγθεροπᾶς πὶθ] λα οἳ 1ο τοεῖς ὝΜο πο “ ἆθ- 

Ρατίατο ”. {ος “ ἀραδι ΚωώπαΙ: “Τὴν ἔξοδον πληροῦν εδί, υἱαᾶ 

επίέππι Ίιαδεγο, πποτίεπι οαὐίγα.".. 

5 «Ἠρ πας αρουξ {ο αοοοπρ]εὰ ;”. ἔμελλε πληροῦν. Βοατοίέ, 

Ἰγεεῖθγ, Κεπᾶ., Νοτίου (” αὐοπέ {0 αἷςο ρ]αοο”}, ἸΓαϊκοί, Ῥεπῃ, 

Ὁματρο (” αὐοιῦ {ο {αΠΗ 3}, Απρις, Μ. Ἰῆνο ταᾶίσα] εἱρηϊβοθίίοι 

οὗ µέλλω, ""ἲο Ὦο οἩ 116 ροϊπέ. οἳ ἁοΐηα,” οἳ, “ο Ὦο αροπέ {ο 

ἆο,”. 15 αρρτορτ]αίθ Ίο. 6ο Τήάἀεῖ]. «Απίπου, ατατη., Ρ. 481. 

Τ]ιατο ἶς α. ρορμγαςίίο Γαἱατθ, τηαᾶο αρ οἳ µέλλω απᾶ 11ο Ἰπβπί- 

ετο οἳ ο Ῥτεσεηέ, ἐ1θ αοτῖςί, οἳ 16 Εαἱ1χθ, απᾶ οουτεβροµά!πς {ο 

πο Τα ρε ρηταςίίο αύατο οἳ 1 Ῥρατιοῖρίθ, {η δις απᾶ 1θ 

τειὈ διώπ. 1 πςΠεΥς {ο- {16 Ἐηα]ίε] “ Ῥεῖηρ αὈοαῦ {ο ἆο απγ 

Μπα, “ ἱηεηάΐηςσ {ο ἄο απγ (πο οἱο, "966 ο, Ἡ 2, ποίθ. 

ε α ο θες Ίαν; ἦσαν βεβαρημένοι. Ἰ., Ῥθπα (" Ἠπά 

Ῥδση. πεἰσηθᾶα ἄοπα”}, Νοχσίοι (Α Ἠαᾶ Ώθοι ογοτοοπιθ’}, Κεπά, 
(«Ἱπαᾶ Ῥθοα ορρτεεκεᾶ ”). Βολοίί, “ ργαταξί Πιοναπός”. Ὑαἱσαίς, 
Έτας., Βσζα, “' στονη{ά οταπύ’ Τμο Ῥ]αρθείθοί Ἡθτο Επου]ά Ίαν 
ἴ6φ δα] ἴοχσθ, . 

πα Ῥαῦ απο]ίπς :”. διαγρηγορήσαντες δὲ. Μ., ἸΤακαῖ, Ῥθπα. 

Βολο]οβε]ά, “απᾶ π]ιθη 1ου απγα]κθ.” 

νο θἰαπᾶίπσ: . συνεστῶταν. Ἵγπαα]α, Όπσασπες, (εποτα, 

Ὀπητρο. 
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ΕΊΝΩ ΙΑΜΕΘ) ΤΕΒΡΙΟΝ. 

88 Απᾶ 6 οἈπιθ {ο 855, α8 

Πιο ἀερατίθᾶ {ποπ Ἠΐπι, Ῥείΐετ 
ραἱά π{ο ᾖ6ρας, Μαδίος, 10 15 σοοᾷ 

{οΥ 8 {ο 6 Ίθτο: απᾶ 1εῦ Ἡ8 π]ακο 

ντο {8ΏθΓπ8ο]εδ; οπθ {05 ἴπεθ, 
απᾶ 91Π6 {οΥ ἼΜοβοςδ, απᾶ οπθ {0Υ 

Ἐ]ίαΒ: πο Κποπίπς γ]θέ Ίο ϱαῖᾶ. 
84 ὙγΠ]6 Ἡο ἐμας 6ραΚο, πθτο 

σΆπιθ α ο]οιᾶ, απᾶ οτθγβΏαᾶοπαᾶ 

πο: απᾶ {πε {εατεά 8 ἴπογ 

θηἡεγθᾶ 1πίο {πο ο]οπᾶ. 

86 Απά {λθτο ομπιθ ϱ τοῖζθ οτέ 

Ε] ς 8 
έστιν ἡμᾶς ὧδε 

καὶ ἐπεσκίασεν 

αΕΡΕΕ ΤΕΣΗ. 

το ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς 
ἀπὶ αὐτοῦ, εἶπεν ὁ 1Πέτρος πρὸς 
τὸν ᾿]ησοῦν, Ἐπιστάτα, καλόν 

Μμκ μ 
σωµεν σκηνὰς τρεῖς, μίαν σοὶ, 
καὶ ΠΜωσεῖ μίαν, καὶ µίαν Ἠλίᾳ: 
μὴ εἰδὼς ὃ λέγει; 

/ 

αὐτοῦ λέγοντος, ἐγένετο νεφέλη 

5 -” 38 { 3 

θησαν δὲ ἐν τῷ ἐκείνους εἶσελ- 
- . Δ / 

θεῖν εἰς την νεφελην. 
Δ / ο / 

φωνη ἐγένετο ἐκ τῆς νεφελης, 

ΏΕΒΥΙΡΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

Ῥϊπ.  Άπά 16 6α1ηθ ἴο ρ855, "88 98 

ου πετο ἆερατῶηρ 1ο Ἠ10], 
Ῥοΐεγ ρα]ᾶ {ο 6εεις, Μαρίετ, 1έ 

ἵβ σοοᾷ {ος τς Σο Τοπ]αίΏ 166; 
απά 16 π5 τηαίο 6τθρ σΏοοί]ς; 
οἩθ {ο {168, απᾶ “0π6 {ος Ἰ/ο56», 
απἆ οπθ {ος ΕΠ]αμ: πού Ίςποπ- 

Ίπο π]αῦ τρ εαῖᾶ. "Απᾶ π]ὴ]ο 
»ῃρ πας ϱαγίπο 115, {Ἴοχς ο.πιθ 
α. οἰοιᾶ απᾶ οτογεμαᾶογπεά 
Ένοπι: απᾶ {16Υ {δατθᾶ α5 «ἴλλοδθ 
ππει ϱπίοτοᾶ Ἱπίο {π6 ο]ομᾶ, 

Απά 4 νοῖοθ οαπιθ οπέ ος {πε ὅδ 

5 / εἶναι. καὶ ποιή- 

δὲ γαῦτα δὲ έ 

αὐτούς: ἐφοβή- 

5δ καὶ 

Ὑ ας λε πετο ἄρραν πρ”. ἓν τῷ διαχωρίξεσθαι αὐτοὺς. 

Βοατ]είέ, Ῥεπη, ῆἱοἷς., Θανγευ. Τμ ρατοίρίαὶι οοπεἰταοίίοα ἵ6 

«οπιρ]ογεά Ὁγ 1Μοσίοῦ, ΤΠΟΠΙΒΟΗ, Ἰ6ε]εγ. ἸΤ]ής νοιῦ οὐσαχθ ΟΠ] 

1 Ες Ἰπίαηορ, {π ἴμο Μ. Τς0. ῬἙτοίβο]ιπείάεγ: “Μοάίαπι: ϱ6- 
Ρ4Γ0 π1Θ, 8ΕΡ8ΓΟ πῃθ 88 α]ίο, ἀῑδοράο.; ερῦ., ἀπ. 19 : 0, διαχω- 

ρἐσθητι ἀπ᾿ αὐτοῦ. {ρίάεπι Υγ. 11, 14. Ἐσοῖας, 6 : 18. 

αἱ τοπηρῖη τ”. εἶναι, ἈἙτοίδομ. (η υεγζο): “απο, .Α.οἲ. 
11:38, ἐσμέν, πααηθπαας ἵη γἶία, ὕΕΥΣΟΥ, εοπηποτοτ’ Μαἰῖ, 3:18, 

καὶ ἦν ἐκες ὅως τῆς τε]ευτῇε Ἠρώδου. Μαϊ, 1Τ:4. ἈΒϊοσπαξ, 

(Ν. Τες) οἳ Μαέ 1114. 1ο νθιὈ 18 βοᾷ Ἰθγθ ἵπ ἔ]λο 6επςθ 
οἳ αδίά(πρ, γεπιαϊπίπρ, ΟΥ γεδίάσπρ, 88 116 αἄ]αποίς ρ]αίπ]σ ον. 

Βεατ]θίί, λαοί, “ο οοπΒπαθ:”. Οππαρ,, «ο βίαφτ”. Ρίαῖς, 
α Ενα Ίνο ποπιαϊη.”. Κυῖπαὶ (1η ρανα]]ε], Μαέ, 11 : 4) 1 «Καλόν 
ἐστιν ὧδε εἶναι, φ]ασεὶ, 7ωυαί ΟΡ Ἰίο γεπιαπεγε, εἶναι 1ᾷ. ααοᾶ. 

µένειν, ΠΙάΠΕΤΕ, οοπηπιοταγέ, παπα αἰσκοπᾶν]πί τετΌιτα Ὢδα πο 

πηοᾶο γθιΏαπα μένει», επ. 24 : ὅδ, εοᾶ θΜῖαπι εἶναι, 7ο. ὃ4. : Ἱ. 
Ἐσρο], ὃ «15. 

5 “«Ἡροΐμθ;”” σκηνᾶε. Ἴλοπι, . απά Α. Οαπιρ., Μανᾶοσῖς, 

Ἰπθιετ απᾶ ο ὙΓείο, “ Ἠ ήδη, 0ος, “Ῥραδε]οπορ” Ἐαιω] 

(οὗ Μαξ, 11: 4): "Σκηνὴ οδὺ {ηίοτίαπι ϱ Ποπάῖυας αχΌοσαπι, 

απ θ[ία, ζαάςρί [θείο {αὈοτπβοα]αίοχαπι Πσεχο εοἰοραπθ. Ῥϊουπιξ 
ος Μαέ, 17: 4: “ Ῥοοίμβ οοπαροβθά οἳ Όταπο]ες οἱ έτθος, βιο]ι 

88 που Σας] ταἰεεᾶ {ΟΥ ΤΟΠΙΡΟΤΑΣΥ Ῥισροξθς Ὦψ {παγο]θις, απᾶ 

ΒαοἩ 5 Ίοτο ταϊβαᾶ αἱ πε {6ης οἳ ἰπροιπασίθα 4 Βοοίις” 

οεσμτς ἵη (Ἡ, .) ἄρπ. 98 511. Τρνίε, 28 1 42, 48. Ὑαι, 8:14, 
16. Τη αἩϊ ἐοεο οπςας, ἐμο Βαρί. Ίαβ σκηνὴ. Ἐοῦ.: “ Ῥοοίμς, 46 

Ὀα]έ οἱ ριθεπ Ῥουρ1ϐ απᾶ 1ο Ἰκο, α ου Ἴμο απο]οὶσοᾶ 
Τα ποτά “(πρθυπασ]θ”. ἵς ἱπασοαναίο, ας ᾖἶνας πας τοβἰτὶοίθά {ο 

ἃ πιοναδ]ο εἰο]ίον ορπιροθεᾶ οἱ εἰζης. ΄Ἠθπορ {ο ρίαθε «αμ 

δΡεέδις”. π ἴεπί, 1ο Βπρ]ϊφίι “ἰθηί,” ας ᾖηάϊσαζίηςς ο, αἰπαί]ατ. 

βἰιο]ίετ οοπιροβεά. οἳ οἱού]ι, [α1]5 1ο ϱἶνε ιο Ρτοροτ 66Π50 οἳ σκη»ὴ, 
πολ ἵς οπὔνο]σ οφ μήνα]ουῦ {ο ιο Ἠεῦ. προ. Ἠοῦ. Ν. ΤῬεεέ,, 

πήςο. γη. ὤσπλλο (ο «(0 εμαᾶθ, ονογε]λαἅοπυ Ἀ. 

5 ρπθ τος Μοςεε” Τηβιεαᾷ οἳ ἐπο τοπᾶίηρ οἳ Τοχΐ, Ἐεοορί., 
Μωσεῖ μίαν, ἱθΕΌδοἩ, Γομπήσαη, Τ]εοηεπᾶοτῇ, Ἐπαρρ, Τηεἷ]ο, 
Βο]ο]ἆ Ἰανο μίαν Μωσεῖ. Βο]οε 6ὔσα: ““Οιάΐποπι ἴηγθγεαπι 
Βασζονϊἑαίο οὰᾶ, ρἰατίπιοτατα (19 απο) ταισ,, Ῥθβομ, ΡΕ]ος., 

Ῥοσα. Μεπιρῃ., «Ασιιι, οί. ΘἶΥ., Ταἶς., Τα]. οχμἰραΐπαας οσι 

(1865Ρ. α]ςααε.”. Τ]ή5 ταπάετῖπς ἠαδίϊπες πο οτάεχ οἱ {1θ ποτᾶς 

ἵα πο Β, Ῥ., απᾶ εἶχουνα εαί α οΏσπσθ (: οηο {ος Ἀ[οςες”} εἰιοα]ά 

πού Ὦ6 πιαᾶς, 35 {16 Τοσύ. Ἠεοερί. οἳ Ῥασδίοι 8 ϱ19οπεοῦ5. Όοη- 

έατγ {ο π]αύ {5 πςσαὶ ἵπ Ῥαρείοι, έ1εγε αἲθ πο πιατ]α (::----} ετι- 
Ρἱογεᾶ {ο {πᾶ]ορίο {15 ἠποοττεοί τθαᾶἴηρ. 

5 «Απᾶ ,” δὲ, λαιρθ, Ἐθηῃ, ΘαΥΥ6Υ. «. απά 9. Ὦλ., “ Ἐι 

1065, απᾶ ρα. 1 Πα. “το 

δα Ίο σνης εαγῖης ἐς :3΄ σπαῦτα---αὐτοῦ Λέγοντος. Ἐεπᾶτῖοῖς 
Ταὔῦτα ἵ8 οὔεη θεά {ο {πάἰοαίο {μθ βἰησα]ατ, ἠλουσ]ι 1ΐς Γοτηι ἵ 

Ρἱατα]. 966 οἱ. ὃ : 21, ποῖε. Ὁα8πσει Τα “1 Βοατ]εῖί, 

ἸΝονίοη, ἸΓακοί, Λησας, ΤΠεἱπο]] Ἱατο θππρ]ογεά {1ο ρτοργεςεῖνο 

Τουπα, “ Ἡο πας βροα]πο.”. Ἴπθ αΏονο τοπᾶείης ἵς ἀθοπιθά 

θᾳ πα]! οχαοῦ πὶὈ ναί οἱ 11ο Ἐἰ. Υ., πά]ς Τέ {6 πιοτὸ {π Δοθοτᾶ- 

Άπος ση Ῥτεκοηῦ πκαᾳθ. Ἠοῦ. Ν. Τευ., Πεν” 9 ης 17ή». 
γμς., Ἠοηῦ., Ἔτας., “ Ἠορο---1]]ο Ἰοᾳπεπίο Ἔοτα» «ὖσς Ίρεο--- 

ἀἱσρηϊο ;”'. Οαπία]ίο, “ Ίσρο 6ο Ἰοᾳπθπίς ;. Βο]οίέ, “Ίο ἆαπι ἀ1σε- 

δα Τδου., ρβἰπᾶο 6] ἀῑοϊεπᾶο οβίο” 

5 {1ος ην)” ἐκείνου. ἸΚοσίοα, Ὠἰοῖς, Βσαχ]σέν (« έἶιοςθ 
πε]. ΤΠ Ῥιοποαπ {5 απθϊμείίο ἴο αὐτούς, αηᾶ τε[ογ ἴο 

1ο0β65 αμά Ἐ]α, ἄνδρεε δύο, Υ. 80. Το Ῥεῖπρ οπ6 ἴπο Ηπουρλή, 
απᾶ Πασπιοπίσθ {1ο Ῥταςοο]οσΥ {ο ους µδις Ἰοφαςπᾶε, ἴ1θ 5αρΡίθ- 

ταθηῦ “«ππεη. ἶ6 Ἰηβοχυθά. Τ16 Ίαησααβσε οὗ ἐῑπο Ἠ, Ῥ. 1ξ απιθίσι- 

οἱ, ΊΤτοῖῖρθ (Απαϊεοία, πι ᾖσεο) τοπιατκα: “Τη γ. 84, 8ΟΠΊΒ 
απᾶθγβίαμᾶ ἐλθ ΡΥΟΠΟΙΗΞ αὐτούρ απᾶ ἐκείνους οἱ ἐ]ιε 6ΩΠ1 Ῥ6ΙΦΟΠΕ / 

Ὀαῦ 1116 {ουπιου ἵς πιοτο Ῥιορει]γ τοίουχοᾶ {ο ἴπο αροςίθς, απᾶ {16 

Ἰαΐΐου {ο ἨΤοςας απᾶ ία, ΟαπιρΏεΙ! [1ο ΟΠενο], Μ., “ ἴνοξε :” 

5, Ετ,, “ οραχ-]ὰ;”. 1ρον., “ αιε]]ος:”. Ώο γεια, ““Ἱεηθ” Τμ9 

Ραξεαρο ἵ6 ἔμας τοπάετεᾶ Ὦγ Βομοῦό: “σο ἅυπι ἀῑσεραῦ παρθΒ 
οκςἠέ αἱ ἴ]ος (τε) οῬαπηὈτανίδς πιεζαφρααξ ααίθπι (ἀἱξοίρα]) 
απαπα 1 παροπι ἰπστοᾶστοηιν «πο Ίο πας θαγίης ἐ8ί5, 
1μθιο τας α, οἷοπά π]ήοῖ ουθτεϊιᾶοτυθᾶά ἐῑο ἐλγεε (1. 6., Ολτ]εέ, 

Ἰάοψες, απᾶ Ελα), απᾶ ἴμου (11ο ἀἰκοίρ]εςβ) πετ α[ταῖά, πΊθη 

Έιοβο (ΟἨπ]ςῦ, Ἰορος, απᾶ ΤΗ]α1ι) οπἰσχεᾶ {16 οἷοαᾶ. Ῥεησοὶ (ὗι 

1οεο) : “"Ἐκείνους τοῖ. αᾱ Ἰάοδεν οὗ Ἐλανη.” 1 ἄθεπα ἐμο τοίθΓΘησθ 
οἳ {Πίᾳ ῬτοπουἩ {0 οξθς απᾶ Ἐ]μαΙ αἴσπε, οοτνθο. 

ἆ ἁρ γοῖο-σπιθ ο ΟΓ/”. φωνὴ ἐγένετο ἐκ. γαἷεί, Βοατ]οί!, 

Ῥοημ. Τίς ἵς πιοτο οοποίςε ἔλαη ἴῑιο τοπᾶεσίηρ ο επθ Ἡ, Ὑ. Το 



106 ΤΗΕ α0ΡΒΡΕΙ, ΑοοοΆΏΡ]να Το ΤΌΚΕ.--ΟΗΑΡ. ΙΣ. 

ΚΙΝ ζΑΜΕΕ) ΥΕΕΘΙΟΝ. 

οἱ ἐἶο οἸοιά, δαγίπς, Τπϊς 15 πιγ 

Ῥε]οτεά βοι: Ἠθατ Ἠϊπι, 

86 Απᾶ π]θηῃ ἴ]μο νοῖοθ Ὑ/αβ8 

Ῥαςί, ζορι5 πας {ουπᾶ αἱοπθ. Απᾶ 

Πιογ Ἱερύ ἅν οἱοδο, απᾶ {ο]ά πιο 

ΠΙΑΏ ἶπ 0Ποβθ ἄατε απγ οἱ ἴποςα 

πρ ππ]]οἷι 11ιοΥ Ἰιδᾶ 56ος. 

8τ Απάᾶ 16 ο.πιθ {ο ρ885, λαέ 
οἩ 11ο ποσί ἆατ, πλεπ ἴηεγ πεγο 

οοἵηθ ἄοπη {ποπ {16 1111, παοῖ]ι 
ῬΡθοΡ]θ πιθύ Πΐπῃ, 

88 Απᾶ Ὀθ]ο]ᾶ, ε, ππΏη οἳ ἐθ 
οοππρ8ῦς οτἱεᾷ οαἵ, βαγίπα, Μας- 

ὁ ἀγαπητός" 

νὴν, εὑρέθη ὁ 

556 Καὶ πολύς. 

6ΕΡΕΚ τΤΕΣΤ. 
/ {5 ε ε/ 

λεγουσα, Οὗτος ἐστιν ὁ υἱός µου 
αὐτοῦ 

56 Καὶ ἐν τῷ γενέσθαι τὴν Φφω- 

ἸΚαὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν, καὶ οὐδενὶ 
ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέ- 
ραις οὐδὲν ὧν ἑωράκασω. 

δτ "Ἠγένετο δὲ ἐν τῇ ἑξῆο ἡ ἡμέ- 

ρᾳ, κατελθόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ 
ὅρους, συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος 

- ή 

τοῦ ὄχλου ἀνεβόησε, λέγων, «4ἱ- 
δάσκαλε, δέοµαί 

ΒΕΥΙΘΕΡ ΥΕΕΡΙΟΝ. 

οοπᾶ, εαγίπο, Τηἱ5 ἶ5 πι. ρ6- 
]οτθᾶᾷ οι: Ίαν Ἠϊηω, Απά δῦ 

εν]λοη ο γοῖοοθ παά οεᾶξεᾶ, 

ὦθ519 πα8 {ουιηᾶ αοπθ. Απά 
ΣΒΙΘΥ πγετθ επί, απᾶ {ο]ά ἔπο 

οπο ἵπ 1ιοξο ἄαγς απγ οἳ 1οβθ 

Ὠήπρς σ]]ο] πε Ἰιαᾷ 56οη. 

Απᾶ 16 ομπιθ {ο ραβθ 31ο ποχί ο 

ἄαγ, '85 που ο.πιθ ἄοππ ἔγοπα 

Ἠ1θ πιοπη{αῖη, ἃ ϱτθαί οτοπά 

πηθί Ἠΐπι, Απᾶ: Ῥο]ο]ᾶ, ἆ παπι 58 

οἱ ιο ογοπᾶ τονῖθᾶ Ιοπά]γ, 
1Τοασμον, 1 ῬθβοθοΒ. 

ο. / 
ακουετε" 

᾿]ησοῦς µόνον. 

» ΔΝ 5 Χ ». 
ἴδου, ἀνήρ ἄπο 

σου, ἐπίβλεψον |ραγίπα, 

εωρ]οπίο αἂγοιο “ θιρ. 15 πηπεοεεξατγ ἵη ἐμῖς Ἱηβίμπορ. Ὁοπιθ 

Μαπεϊαίοις Πάγο Ῥνείοστεά {ο τεπᾶεγ ἐγένετο Ὁγ " παβ,” οἨ νο 

Ετοαπᾶ, ἐμοῦ Τζ ραςέ ἴθηρες αἲο οξΐθα τ5οᾷ ας εαὐυσήέατες {ος πα 

Ίθπεθς πη]ῖο 16 πνοηδίπς ἵη εἰ. Ἠοῦ. (Τρχ., γένοµαν). Ἰπ είς 

6856, Ἱιοπθγου, 1 Ίνα βαγ, “ 11ευθ: Ίνας α τοίσθ,” Ίψθ 816 οοπιρα]]οά 

Ὦ ους 18ἱοπα Το τεπᾶεΥ ὃς τῆς νερέλης, “'[τοπι {ο ε]οπᾶ,” ἱηδίεαᾶ 

οἳ αἰνῖης ἐν 1ἱ5 Ῥτορου 10508, “ οι οἱ”. Γένομαε 18 ο[ἴθη τεπᾶετεᾶ 

ἵπ 116 Ε. Ὁ. Ὁσ “ οοπιθ,” ποῦ ἴπ μο 8εηεο Οἱ ἔρχομαε, "' ῦο ΤἹοΥΘ” 

οἳ “ραςς” ἵπ βοπιθ ἁποοβίου, Ὀπῦ, ἵπ ἐῑῑαί οἱ οοπιίῃς ἐπίο 80πιε 
εοπάΒίοη, ἵο δεοπηᾳ, Ξ- Ἠσ,. Ἐοῦ. (Τκ.), “ἰο δεσίπ ἴο ὃς, 
εοππε {πίο εχἰκίεπος, Ἱ. (., ἓο αγ1δε, θὖο.” 

5 “πει 1ο τοῖοο αᾶ ορᾶσεά ;”. ἐν τῷ γενέσθαι τὴν φωνὴν. 
Ῥ]ουπιέ, (8. Τε5ί.). λε ποὺ Ίθτο Ὦ7 α πεασθ ΟΟΠΊΠΙΟΠ {π Ἠαὶ- 
ταῖοα (Βύρων, ᾷ151, ϐ) Ίας Ίο Ίουορ: οἳ 116 Ρἱαρεγοί, 

αἰνίαρ ιο γαι ἐπε οἰσπίβσαίον -σνλιίοἷν {6 Ίνας 1Η ν, 54, τνο ππ]ραὲ 

δα,  Ὕπεπ {1ο νοίσο Ἠαᾶ οοπιθ.”. Τμ, Ἱοπογετ, που]ᾶ ποῦ ρτ- 

βοπέ {πο {μοισλΏί πήσὮ 15, ἐμαῦ ης γοίοθ “« Ἰαᾶ ἔακοη ρ]ασς,” ο, 

βοοοτᾶῖης {ο οἳς Ἰά]οπι, “ πθά οραςοᾶ,” οἳ, πποτθ Γτθοῖτ, “ β/ζου {μο 

γοίρο Ώαά Ῥθυα Ῥοατᾶ," Τ19χθ 15 πηπο]ι ἀῑγειαϊἡγ ἵη ἴ1μθ νίβτς οἳ 

παπβ]αίους ας {ο {16 Ῥτορες τοπᾶρνίης οἳ ἴιο ἴοπί ες, ποῦ Ὄθ- 

οὔπθθ ἐῑπεγ ἀῑβου αν {ο ἴμο ἐλουσ]έν πλῖοῖι ἴς ογίοις οποαση, η 
θα 1λαί Ππουσλέ {6 {ο Ῥο οἱοί]θά ἵπ Ἱνοτᾶς; ᾖος ορ», Πές Ἰαῦου εκὶ, 

Τμοιι,, “αἱ 116 «πιο {1ς νοῖο Ίνας πὐίοταά ; ” Βοασ]θίί, /« π]]ε 

Μ]ς νοῖοο γαρ πὐγθίης ;”. Νοπίοη, Ἰοκοί, “ α[του Ίιο γοῖσρ 

Οωπηρ., « π]ή]ς {πο νοῖςο τνας πθ{οτοᾶ ;”. Θπαγρο, “« πει {χο γοῖσρ 
11; Βαπγου, “ πἶιθη ὄχο νοίσ Ίιαᾷ ραδεοά ;”. Ἰζαμᾶ, “ας {η 

γοῖσθ οµπις:. Μ., πει {πο νοῖος αᾶ οοπια:”. 8. Ἐν. «Ῥεπᾶαπέ 
συ ᾗω τοία εο [αξαῖί οπἰοηᾶτο;” Ώο Βαογ, “ Ῥεπάαπῖ απ ον οωίθυ- 

ἀα]ῦ οεὑέθ τοῖς !”. Τρεη., “ ἄρεραες ἄθ Ίωβεγ νουἰᾶο ]α νο”; Τια]., 

«πηθηΐτε Ία τοοο 5ἱ {ασοενα πᾶϊνθ;”. Ώο Ἰναίίᾳ, “Ιπᾶρπη ἀἱς ήπιπια 

ετσοῖιοΙ ;” Ῥεῖς., “' αἷς ἄθ βἴθγηπ]ὸ ροπο]οᾶᾶθ.” 

Γιο ποιο εἰ]οπί,”. αὐτοὶ ἐσίγησαν. Ἴλοπιδοη, Βοατ]εῖξ, 

Ὠ]ίο]ς. Ἰά4ᾶε]] χεπιατίκς οἩ ἐλλί πνουᾶ: “Πο ἀἰδήποίῖου (ας 

σιᾶν ἵ6 ῃτορει]γ ἱπίταυβίἐἶγ, 1]κο Ε]ιο Τιούῖη «ἶθγε, (απᾶ) σιωπᾶν 

Ῥτορθχ]ψ ἰταπαίέ]γθ, {ο ᾖεερ δεστεί, Ἰμαξ. {αεογα, ΠΙΑ} Ἠπνο Ὀδου 
ομἱρῖπα]]σ σοτγθοῦ, ὑαὲ τγας Πέ] οΏεογνεᾶ ; {ου πο Ππά σιγᾶν ουΠι 

8σοπς, το, Ἠετοᾶού Ἰ τ 104: Ἐηδνή Ἔτασ.; «κογ]. ἘΧΟΠΙΘ- 

1μευς, 106, 441: Ῥορλοσ]ας, εἶο., απᾶ πο Ῥαβεῖνθ, {ο ὃε ραδοεά ουεγ 

τη δἼρποε, ἑαοετὲ, ἵ5 νετ} ΟΟΠΊΣΠΟΗ, θἳο,” ι 

«πο 0Π6/3 οὐδενὶ. Ἔλοπι,, Βοατ]εῦό, Νοίου, Ἠαεβο]ᾶ, 

Ῥευπ, Ὦπατρε, Ῥ]αἷς., Κοπᾶ., Τμε]πα]], Μ. δα Γαία, “πῖθ- 

πιαπάεια τ” Τρες. “ ὃ παῦἸε,' 6ο οἩ. 9 : 21, Ποῖθ. 

Σα πο ποχὲ ἆασ;” ἐν τῇ ἑξῖε ἡμέρα. Ἔλο Ῥτθροβίείου “ οη” 

ἵ6 οπηεέεά Ίπ οοπ(οσπαῖ{γ πι ος αςώς Ἰοφιεπά. ο Βοασ]είῇ, 

ὙαξΙσγ, νοτίου, ἸΓαϊκαί., Οµπηρ. 15“ οπ” ἳς ἀτορρεά, ἴ1θ διρρίθ- 

πιθαί “ μας (πςοτίθά ἵπ {πο Ἐ, Ῥ., Ὀαῦ ποῦ ἠαλοίσει) -εου]ά 

βηατο 1ΐ5 {αΐο, Βοΐλ ατθ 5αρογῄποῦς: που ἸθησίΏθη ιο 5εηίθηοθ 

ψποαῦ αἀᾶἴηρ αηγ Είπα Το 1ἱ9 ἴοτοθ, Ῥεταρίουϊίψ, οἳ ΒΕΥΠΙΟΗΥ. 

{ «ρθ ΤΠΟΠΒΟΗ, Βοατ]οῦί, ὙΜεεία, ἩΝ οτίοα, Ὀματρό, Ρίαῖς, 

επᾶ, 

} α Ώιο πιοπαἰαία:”. τοῦ ὅρους, ο Ῥαπα]εῖς (Ἠ. .) λξας 

9:9. Μαϊ, 11:9. ἈΘεο ν. 28 οἳ ἐπί σἹαρίετ, ποίθ, Ῥοατ]οῦῦ, 

Ὑγαεῖεγ, Ἀοχίοι, ὉΓα]κεί., Οα11Ρ., Πατρθ, Ἐεὴ, Πας, Εαυάνίοῖς, 

Άπσυς, Τηεννα]], Μ., Θαπγεν. Ὑπα]ς., Μοπί., Ἐκαπαις, Οᾳεία][ο, 

Βομοῦί, “ ἂο πιοηίο;”. Ῥθπα, “6 πιοπίθ.” βΒγτῖας, ἵνα. Ἠοεῦ. 

Ν. Τεςί,, σσ. Ῥοΐσ., “Ῥεια,”. ο Ὑγείία, “ Ῥουρο ;” 5. Εν, 

αΊα πιοπίασ τό : ” Ἱροτίαα, “ ἀοἱ πποπίςς”. Ὠϊοβαί, “« ἆσ] πιοηίς 

Ῥαμ., “ Εϊοικεί,’ ΕΠΗ” τας οορἰθοᾶ {τοτα. Νοέ, ὃν Έγπάαίο 
πηᾶ Οηπ1ο. ἜΤϊο 6θηεναυ οοττθοί]γ τεπᾶρτθᾶ “' πιουπίαίη,” Ὀαξ 
«ιο {οτέγ-Άνε ” ποηῖ Ὀαοῖς {ο ἨΓΙο] 996 οἱ. 4 : 29, ποῖθ, 

κ ο]οᾷ Ἰοπά1γ ;’' ἀρεβόησε. ἹΤλϊς υοιυ δἱσπίβες "1ο αί{ετ 

Ἰοιὰ οἱγ, ἴο εοιξ. 1άσ]], “ φουεγογ. ἈῬνείδομ. 16 εμου]ά 

Ός ἀῑεδηααἰενοά {γοπι κράξω, ὙἨλο 18 Ἡβιθ]]Υ τοπᾶεγεᾶ ἵη ἴμθ 

Ν. Τεςί. “το οιγ οσα’ οἱ θοπαθίίπιος αἰπορ]Υ “{ο-ουγ.”. Μοπί,, 

Έεστα, Ένας. Βο]ιοῦῖ, “ οχοἰαπανἰτ.”. Θγ5., Ῥ.ο, Τη {6 Θ6ρέ., εή5 

ναιῦ 18 {11ο εᾳαἰνα]επὸ οἳ ο] Ἐροῖς. 11 : 18. Ζεοµ. 6 18. 2 Ἐπρς 

4:40. «οβρλαδ, «Α.ηδῖα. ὰ, 1, 2, τε προφήτης παρε]θῶν εἷε 
µέσην τὴν ἐκκλησίαν ἀναβόησε τῷ τε πλήθει καὶ τῷ βασιλεζ. 

1 Τροαρῃοςτ” ιδάσκαλε, 68 ϱἩ. 2 : 46, ποῖς, ΄ Φε Του. 

Ῥτοίδο],, «Οι ὧοεαί, Τηοπεί αἰίος---ἀοοίου, Πάππᾶ5 ἁοοθηᾶί 4 εη5. 

Ιατ ἐξογὴν απῖθπι έν αρρε]αδαμίαν Ἡ, αἱ ἀἰεοίραϊορ οοἱἡρο- 

Ῥου6, οἱ. βο]οίαπι εγπάἰοπάοχαπι τεσεῦααξ, πιαρταίτέ---αἀᾗαποίΒ π0” 

ἤρσπθ αποίογἰἑαίῇς, ᾳπα ἆθ οὔτξα οὗ δἱπηπ] κύριοι ἀἰοθῦαηίαν, πάθ 



ΠΗΒ 4Ο08ΡΗ1, ΔόσΟΕΡΙΧά το ΙΙΠΚΕ. 6ΗΑΡ. ΙΧ. 10Τ 

ΚΙΠ6 1ΑΜΗ5) ΥΕΒΕΙΟΝ. 

{ου, 1 Ὄαβοθομ {λθρ ]οοῖς προη πιγ 
6οα: {07 19 18 απο οπ]γ ομἰ]4. 

89 ᾽ Απᾶ 1ο, α ερὶτῖ6 ἑα]κοί]ι Πήπι, 
απᾶ ο ϱπᾶάσπ]γ οπἱεί] οπ6; απά 
16 ἰθατοίῃ Ί]πι παί ιο {οαπιθίι 
βραἵη, θπᾶ Ὀγηίείης Επι, ανά] 
ἀεραγίοία ἔγοπι Ἠ1πι. 

40 Απᾶ  Ὀεροπαμέ ἴγ ἀῑδοῖ- 
ρί65 {ο οαδί Ἠϊπι οτί, απᾶ {1θ7. 
οοπ]ά ποῦ. 

4] Απά ἆοξβις απθπονίπσ εαἱᾶ, 
Ο ἑμμ]θςς απᾶ Ῥθγγθυγξο ϱ6ποτα- 

απβΕκ ΤΗΣ1, 
5 ε οφ ῃ 
ἐπὶ τὸν υἱὸν µου, ὅτι µονογενής 

Ν - 

ἐστί µοι. Ὁ καὶ ἰδοὺ, πνεῦμα 
/ Ν 

λαμβάνει αὐτὸν, καὶ ἐξαίφνης 
/ Ν 

κράζει, καὶ σπαράσσει αὐτὸν 
. - - / - 

μετὰ ἀφροῦ, καὶ µόγις ἀποχωρεῖ 
: - / 

ἀπ' αὐτοῦ, συντρίβον αὐτόν. 
40 ν 5 / . κ 

καὶ ἐδεήθην τῶν μαθητών σου, 
ς .. ΄ ” 3 --- ” 

ἵνα ἐκβάλλωσιν αὐτο, Καὶ οὐκ 
/ ι Ν 

ἠδυνήθησαν. Ἅ ᾿ Αποκριθεὶς δὲ 
0) ο 5 5 ν 
ὁ ᾿Γησοῦς εἴπεν, ᾽᾿{2 γενεα ἅπι- 

9 / 

στος καὶ διεστραµµένη, ἕως πὀτε 
- / 

ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἀνέξομαι 

ἨΕΝΙΘΕΡ ΤΕΒΡΙΟΝ. 

ἄιθο »ἴο ]οοῖς οἩ ΤΩΥ 80Η, {07 Ἠθ 
18 πηῖπο ΟΠΙ7 ο]. Απάᾶ "6- 59 
Ἰο]ά, α δρῖνϊό οβοίπθίι Ἠϊπι, απά 
Ἱο 5ιᾶᾶσπ]γ οτίθί] οπ6, απᾶ 1ὲ 
ροοπτα]θθί} Ἠπῃ 35ο {λμαῦ Ίθ 
{οατηεία, απᾶ ΄ Ὀταϊεῖης Πάπα, 
ματᾶα]γ ἀερατῖοιν ἆοπι Ἠϊπι, 
Απᾶ 1 ὈοβοιςσΏί {Ἡψ ἀῑξοῖρίος 40 
ο σαδὲ Ἠΐπι ομ6, απᾶ 116γ οοσ]ά 
πο.  Απά θεα απδγοτίῃρ, 41 

βαίᾶ, Ο ταηπρε]οστίπα απά "ρεί- 

τοτιθᾷ σοποταίοα, Ἠοπι Ίοπς 
Ελα] Τ Ὦο πηζᾗ τοι, απά Ὅρας Ποη, Ποπ 1οηρ επαῇ 1 ο πΙ 

ὧο, 189 118, 14.  Ἔοο βεηξα διδάσκαλος οοπτοπίν Ἠθυναῖοο Γαὐθί, 

πο.1. 99. βαρίας Ἱία αρρε]]αίαν ὦεδυς, ποηῦ σοἶππα αΌί ἀῑδοῖρι]ί, 

εεᾷ οἰῖαπι αδί «αάσί ουπι αἀ]οραεπίατ, Μα. 8 «19. Ματο, 4: 8, 

εἰ ρᾳςείπα” ΤΠΟΠΙΡΟΗ, Θοαχ]είέ, Νοτίου, Ἰαχεί., βματρε, Οαπιρ., 

Ἐοπᾶτϊοῖς, Τηθ]τνα]!, ΒπἩγευ, Μ. ἛΈεσα, “ Ῥταορρίος:”. Βομοῦῖ, 

«Ῥοσΐύος:””. Ρο οί, 1.του;”. 8. Ἐν, Ὠοσίεατ. Ίωπ Μής 

Ἐενίρίου, {16 τεπάριῖης 16 απί(οσπι]γ “ Ὅεασμετο” 

π {ο ]οοἷι Τῃο τεβάίπσ οἱ έπθ Τεχί. Ἠεοερί., ἐπίβλεψον, 

Ἰ8 τε]οσίοά Ὦγ πεατ]γ αἲ] ἐα οτ]Μἶσαὶ Ἐάῑίους, ας ἀτίεςρασ]ι, Γπαρρ, 

Πςο]οπάοτί, Τ]αΙ]ε, Γι ππαπῃπ. Τ]οςο Εάϊέους Πάνο εαὈςμαϊθᾶ 

ἐπιῤλέψαι ἵν Τϊδ Ῥ]ασο. ΡΜ που ἀῑβαυ ἵπ {ο αοσθη(πα {οι οί 

λα πνοτά. 'Έλμας πεξο., Ἑ παρρ, 1 έτη. (8ἱρε. 1881}, Τδομεπᾶ., 

Βολο]ᾳ Ίιαγο ἐπέβλεψαι (150 αοπςέ Ἱππρογαί, παἰάᾶ.), Ἰν]ή1ς, οἳ πα 

φας Ἰπᾶ, Τμοῖ]ο, ῬΒἱοοπξ, οπά Φοἰχοῦ αἀορί ἐπιῤλέψαι (15ἱ 8ογ. 

1η8Η, αν). Τπθ νεο οσσατς {π {16 Ν. ες. οπἱγ ἐλτθο νπιες, 

Τίτο 1: 48, ἐπέβλεψεν (18ἱ αοτ. Ἰπᾶ, αοξ.); ἆατπθς ὃ : ὃ, ἐπιβλέ- 
φητε (156 αοτ. 5αΏή. αοζ.), απά Ίω 119 Ῥαξσασο Ὀείοτο πδ. Το 

ΡιοβαΡΙΠίγ 16, πα ιο οοττθοῦ τεβᾶῖης ἰ6 ἐπιπλέφψαε (πΒπ] νο). 

Μεγετ εαγ5 {ναί ἐπίβλεψαι (16ἱ αοτ. Ἱπιρεια[ῖνε) ἄοες ποῦ οσο. 

Φομοίέ Ίας 16 [ο]]οπήτρ ποίθ: “Τωβοίο ἐπιβλέψαε (5ἱο οπίπι, 5ὶ 

Άσο Ἰθοίῖο ἵπ οὖᾷ, ρουπια]Μίς, 9 απο. 6απρτοςσα όσα πίοςῦ. αἰίκαπο 

Ῥηείοταίατ, αοσθηία, Ἰπβίτασπᾶα οξὲ, πὸ Ἠΐο Ππβηίάνας αοὖ. αοΥ. 

Υὺ. δέοµαι Ῥθηᾶθαί, ποΏ ἐπίῤλεψαε, απα {ογηια θξεοί Ίπιρεν. πιθᾶ. 

Ποπήηίς ργοοῖθας «θεση Ἱπιρ]ο-απίίς πίπας αοοοπηπιοᾶαία, απάτη 

α]σαία ἐπέβλεψον." Τε νετὺ ἵ τοπᾶρτεᾶ α5 5η ἸηΠηἱΐνα (ο 
Ἰοοῖς”) Ὁψ Νοχίοῦ, Έμαιρε, Ὠίαι,, Βαπγθν. ο ἸΓαίίθ, ““αμσα- 

πΘΙΛΕΗΟ7 ι 

5 α Ῥομο]ᾶ ;" ἐδοὺ. Όθο οἩ. 1 : 44, ποῖο. 

ϱ «ερ]σοίμ; λαμβάνει. 98 οἱ. ὃ :26, απά Τ «16, ποίθα. 9ο 

Τλοπι., Βσατ]εῦό, οτίου, Ἰαϊκθί, ΌΟσπηρ., Οἱοίς., Ῥεηη, Άηρις, 

Ἠεἰπαῇ. Ἓδσα, “ απβρίές”. Οπἰα]ίο οπᾶ Βο]ιοῦέ, “ οοτραϊἑς” 

Ῥο Ἰποίίε, “65 δτρτοῖ[ὶ---οἷπ Εθῑεύ:”. 6. απᾶ 8. Ἐτ., « βαἰςοϊ τω" 

Ἠοῦ, Ν. Τοσί., ης. 

5 «ορηνπ]εοίμ;”. σπαράσσει. Ίλοπι., Θομ]θίέ, Ν οσίου, Ροἷς., 
Κοιᾶ., Άπρις, Μ., Φαπγεν. Βεμοῦύ, “ ἀῑδίοταπεί.” ζαϊπο] (οα 

Ματς 1 «26)::“Καὶ σπαράξαν αὐτὸν ειπε οογρι Ἱιοππίπίο 60η- 

ἑογαίκεί, Ὑετυαπι σπαράσσες’ ποια ἰαπίαπι αἀαἰρείατ ἄε Ῥε]]αῖς 

οουροτα πηπιαπίέας ΙαοργαπΏίρις, ἀέω παὖ αἶξ, Ἰασετατε, ἀέκοβγρεγο--- 

βοά {πίετάαπι ούίατα ποίαΐ, υελεππεπἰςγ εοπειίετα, εοπιπιούετε, τθβροῖ- 

ᾱᾳί Ἠεῦτ, αι, φποᾶ (που ΥΕΙΡΟ σπαράσσειν αχρµοπετααῦ 

αἰεχαπάν]ηί. ὅὧετ.ἁ τ19". πο {οοπίπα εχἰτασῦ {γοπα 1116 ποίθ 

ος ἴλπο Βθν]είου οὗ Ματς 1 : 26, 15 αποὐεᾷ -α5 αρροξῖίθ: “Τη νοιὈ 

Πέθνα]γ θἱρηϊβας ΄ἴο ἴεαγ, ΟΥ Ἰατεγαίε,’ δα Ἡετο, απᾶ Ίακε 9 : 99, 

ετο ου ἐπίο υἰο]επέ εοπυιφίοης, ΟΥ δρασπις, 5810] 45 ΔοοΟπΙΡΑΠΣ 

ορίθραγ, πη]ι]οῖι ατθ βοπιθίίπιθο οδ]]εᾷ σπαραγμοὶ, Ὁλοιρ] πβια]]γ 

σπασμοὶ ὮΥ Ίο ἄτεεῖς πιεᾷῖσαϊ πνίεις. Θ6ο Β]οοπιβε]ά (18. Τ., 

πι Ἰοεϱ). Ἑτείδομ., ' ἀἰδίογρμεο, οοποιίό. Ἰα Ν. Τ. ποπ πϊεὶ ἆθ 

αοσχος, 4ποχήτα ππαπηῦτα α ᾳοπίο πια]ο---ΥεἈθπιοπίοτ ἀῑδιοτααεῦσαη- 

{αν ἘῬοῦ., απ Ν. Τ. ο σοπυιἶδε, ἰο ἐ]γοιυ ἐπίο δραςηιδὸ 'Τ1θ 

τοοῦ οἳ {16 γαιὈ σπάω 15 υδεᾶ μγ πιθᾶΐσα] τυέους {ο αἱ ρπΙ(γ οσιιδ- 

δὔπςο οοπιυι]οίοηι ΟΥ 6ραδπι, απᾶ ἵπ. ὧ1θ Ῥαξαῖνο, {ο ὂο εοπυµ]ερά;’ 14ᾶ- 

ἀεί. πο ΠέρταΙ 8θηςε, {ο γειά, ἵ5 ἱποοπβϊαίαπύ σι {1ο ρατὰ]]α] 

παταίίνθ, 1α]το 4 : 98-56, καὶ ῥίψαν αὐτὸν τὸ δαιµόνιον εἰς µέ- 
σον, ἐξῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ, μηδὲν βλάψαν αὐτόν--- Ἡ9 οπηθ ους οἳ 
πι απᾶ Ἱασό πο πού, 

α 660 να Νοτίοη, Οαπιρ., Έθπη, Μ. Οπί 1δις ζοηιεπάξ 

ἀεπιαπάς “5ο ἐμαί,” ἱπείοαά οἱ “« ναί” 

Σε πηυεΠενίης ;”. ἄπιστος. Νοτίου, Βηατρθ, Ῥεπα, Ματᾶοσίς. 

Φο (1. Υ.) 1 Οον. τ: 14 (018), 15. Πας 1 τ156. Ἐον. 21 :8. 
Ῥε]ς., “ οησο]οοτίς;”. Ώο Ἰλοαίία, "ππο]θυΏῖσος. “ Ῥαἴμμ]εες ” 

ἵ απιρίσποια, 45 ἵν εἰσηϊβος αωρογί]η ο) οοπ]/άεποε, 1γεαε]εγοις, 

45 Ψθ]] α5 αεοήιίε οὗ Γαζή. 

. «ρετγογθᾶ :"' διεστραµµένη. Ἠοῦ. (Ώηθχ., {η οεγῦο) : “Ῥα85. 

Ρα. Ῥαχέ, ρεγυεπεά.  Τ18θ Ῥατοίρίαὶ οοπείτασθίοη ἵ εχαού, 

19 Ῥθορίθ Ἱνοχο ᾖεά αρίγαή ὮΥ ἐπαῖς Ὀ]πά ραἱᾶες, ος, ἵπ οἴπες 

ποτᾶς, ἐωγπεά αδίἀε, ρεγυεγίεά {ποπι “ο ᾳοοᾶ απά πὶρ]έ παγ.” 

Οοπιραῖθ Αοἱβ 18 : 10, οὐ παύσῃ διαστρέφω» τὰς ὃδοὺς κυρίου 
τὰς εὐνείας; 

ε «Ῥθης φ]θιτ ἀνέξομαι. Ἰαπά., ἘΘοΥ (οἩ ρατα]]εὶ ἀνέξο- 

µαε, Μαχὶς 9 : 19), Βοαχ]ού, Ἱοτίοη, «Απσας, Μ. Ἐοῦ. (ΤοΣ., 

ὑπ υεγῦο), " ἰο Όεαγ αυτί, Ἱιαυε ραΐΐεποε πηδι λα οἵγουθ απᾶ πθαῖς- 
Ώθεβος οἱ αἶλαις.” ᾿Ιζαἶπαὶ (ου ρατα]]ε], Μαζί, 17:11): “Ἔως 

πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φιοιδημο 05, πιοἵθ ΥοβίΓΟ5 ΡχᾶΥΟΒ ΡεΥ/ε- 
γαπιὸ Ἀνέχεσθαέ τινα, Ῥαλϊθπίου ἴδτο αἱίοα]ας οοπιακοῖθπα, 



108 ΤΗΕ αΟΡΘΡΕΗ ΑΟΟΟΕΡΙΝα το 1ΟΌΚΕ.- ΟΗΑΡ. ΙΣ. 

ΚΙΝ ΟΑΜΕΘ’ ΥΕΗΘΙΟΝ. σβΕΕΕ 

γοα, απά ϱαβες τοι Έιρ {81 

6ο πετ. 

45 Απᾶ 8 9 πας Τεῖ α οοπι- 
πο, ἴπο ἀογ]] {ηταν Ἠΐπι ἄοπα, 
απᾶ {ατο ἠὗπ. Απᾶ 6θδι5 τερι]- 
εἁ {16 πποῖθαπ βρῖτ{6, απᾶ Πεα]εᾶ 
Ώιο ομ{]ᾶ, απά ἀθ]Ιτετεᾶ 1ήπι ασαίη 
1ο Π15 {91195, 

48 Απά ἴπεγ ποτθ αἰἱ απιαζεά 
αἲ ἐπθ ππὶσ]{γ Ῥοπτετ οἵ ασᾱ. Ῥαΐ 
π]]]ο 61θΥ πγοπάοτοά οσειΥ οηθ αἲ 

σου. . 

πατρὶ αὐτοῦ. 

τοῦ Θεοῦ. 

υπίο Πῖς ἀἱδοίρ]θἙ, 

« [οὰ ’ ω Δ ε/ 
ὑμῶν; προσάγαγε ὧδε τὸν υἱον 

., Δ / 
3 "Ἔτι δὲ προσερχοµένου 

» - 45 ς »λ Ν / 
αὐτοῦ, ἔῤῥηξεν αὐτὸν τὸ δαιµό- 

΄ 

νιον καὶ συνεσπάραξεν: ἐπετί- 
. 5 - ο. / 

µησε δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ πνεύματι 
Α κ / ’ ΔΝ 

τῷ ἄκαθάρτῳ, καὶ ἰάσατο τὸν 
- ΄ ΔΝ 

παῖδα, καὶ ἄπεδωκεν αὐτὸν τῷ 
4 

Ν / 3. ο) / 

δὲ πάντες ἐπὶ τῇ. µεγαλειότητι 
Πάντων δὲ ϐαὐμα- 

μ . . . / ΣΧΝ - ο Γ] { ς 

811 ἀήπσς πνπίο] ο θ5ας ἀἱά, πθ ραϊά ζὄντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίησεν ὁ 
υ - ο Ν Ν Δ 
Ιησοῦς, εἶπε πρὸς τοὺς μαθητᾶς 

ΤΕΣΤ. ΛΕΥΙΡΘΕΡ ΥΕΠΕΙΟΝ. 

πσιγου Ἰ "Τιεαᾶ 1γ δον Ἠϊμ6γ. 

Απά 'ψΠ]] Ἠθ παβ οοπιίπσ-πθατ, 

ιο ἆδπιοπ “ἀαρΏοά ήπια ἄόπῃ, 

απᾶ αγ]ο]οπί]γ οὐπτα]βεᾶ Ἠΐπι, 

Ἀπᾶ 26518 χορυ]κοᾶ Ώιο πποῖθαῃ 
ρίτῖζ, απά Πεα]εᾶ {16 ομ1]ά, απά 

σᾷρ]γοτοᾶ Ἠϊπι {ο Πρ {8λ6γ. 
Απά {λου “πετο αἱ αβθοπἰρΏθά 

αἲ το τασμἰψ Ῥοπει οὗ ἀοᾶ, 
Ῥυ{ "πΙ]θ αἲ] ποτο ποπᾶσιίπς 
ραῦ 6Τ6ΙΥ ἰπῖης πἢ]οᾶ «εβας 
ἀἱᾶ, 19 εαῖᾶά {ο Πς ἀῑξοῖρίος ; 

ὃ ἐξεπλήσσοντο 

Ἠεῦν., ἶδα. 46 :4, 33808 ΔΟΝ. Ἴδα, 1 τ14  κῶρ ἨΠεῦ Ν. Τεςί, 

π «Τρᾳᾷ :” προσάγαγε. ἈἨοῦ. (118Σ., προσάγω, απᾶ ἐπ ἶοσο), 
1ο ζεσά, ος τοπάιο ἐο αἩγ οπθ.”. Ἠτείδο].: “ΤΙΧΧ. ρτο Ν”), δἳ 

Βρίεείτιθ Ῥτο Φ εὐ Ὢπρ ἵη αἱ οἱ ἨΙρΗή]. 1. γαπϊήνθ αὐάιοο, 

Το ϐ 1 41, καπ.” αἱσ., Ἀοπί,, Ἠναε., Έοσα, Οπείηῇο, Βολοῦῖ, 

α αάζαοι”. Τη 11 ρατα[εῖς, Μαϊ 17: 11, απᾶ ὑδατῖς 9 : 19, {με 

τοτρ {8 φέρετε, Ῥτοροχίψ τεηᾶςεσᾶ “Ὀτίηρ,” {π ἐῑῑο Ἡ. Ψ. Έστε, 

Ἀοπθνετ, ιο ταάϊσα] εἰσηϊβοαίῖοη οἱ προσάγαγε ἳ Ῥτεξεπίθά 7 
πίης “]ραᾶ.”. -Α5 απ αΠογηαέΐνο, “]θαά- ο πιε”. ΤΗ τεπᾶετίηρ 

τοἰαϊης {16 {οΥοθ οἳ πρὸς. Ὠϊοάαδ, “ Μεπα,” 

Σ «Απᾶ πλή]θ Ἡε Ίνας οοτπίησ ς”. Ἔτι δὲ σεοοσερχοµένου. Β6ς- 
1είῖ, Κοῦΐοη, Ῥεπ, Ὑαἰιο ΑΒμου]ά πρὸς Ὦθ τοσατᾶθᾶ 45 πιοᾶί- 
Είησ 11ο βἱσπὶβοαίίου οἳ {1ο γατο, 15 {9χοῦ πΠαΥ ὃς εχῃτεςεϱἆ 

Όλης, “ ΤνλΙ]6 Ἡς γνας οοπῄήης {ο Λόπι," οσ, πποΤθ οοΠοϊβε]γ, “ οοπῖπς 

πθαΓ.”. Μαη 00568 οσσαὲ ἵη {16 Βαρίιασϊπό απά Ν. Τεβῦ., πηετο 

ᾖο εἰσηϊβοαίῖοι οἱ ἴπο νοτ;ο, ἑοππρουπᾶεά {1 α ῬτοροδίΜος, ἶ5 

ομνίοις]σ 11ο 6απιο πἩ ἵμαί οἳ {πο εἰπωρίθ {οτπη. 

- « ἀαξλμεᾶ---ἄοπη ;’'. ἔθῥηξεν. Ἴ]οπηδου, Οαπαρ., Ὑγακεβε]ᾶ 
(“ ἄαςμοᾶ---ἴο {116 ᾳεοαπᾶ ”}, Κεπᾶ, (ρατα]]εὶ, Ἠζατ]ς 9 : 16, ῥήσσει, 
μ ἀπεπεᾶ---ἴο πο ᾳτοιηά ”). Ἠερ. Ν. Τε, πόωἼηι. Ῥετα, 
«Ἀ]Ηείε”. Καπα! (Ματς 9 : 16) : “Βἰσαίβοαῖ, ῥήσσει», φοἷο αἰᾖι- 

ἆθγε, νι Ἱεγγατη ἀε]τεργε. «Αἰοχαπάγὶ ὁπάροὶ Ίου ΥοιΏὈο 6ΧΡΓΕΡΞΟ- 

χυπὲ Ἠερν. ὤνο δεν. 28 : 98, 89. δα, 38 : 28, αοᾶ Ἰή5. 29 : 5: 
8Ι «93, ου Ἰάοπι ΥοσΌιπα Πᾶσπι ἀπζογρτείες τεβᾶ]ᾶεταπῖ «ατα- 

βάλλειν, ο Αππος ὃ «6, σφάλλει» ἐπὶ γζε. Ἠεδγοήας, ῥῆξαι" 
καταβάᾖεῖν. Ιάοτα ῥῆξε πατέβάλε. Απεπηϊᾶον. 1:62 (60), ῥῇ- 

ἔαι τὸν ἀντίπαλον, 4 Ιποίαίοτο αἀνγοιρατίσηι Ὀααϊ ρεοβογηθη{θ. 

14., ν. 78. ἂο ἱαροπα: ῥῆξαι τε καὶ κατεάξει τὸ κεράµιον, ἵὰ ἴ6υ- 

ταπι ἀθ]ίοειο αἱ οοπβΊπσειο Ίμσεπαπι” Ἐοῦ. (Π6Χ., ἵπ υεγῦο) : 

«Το ἀασὶ ἰο λα ᾳτουπᾶ, 35 ο ἄθπιοα οπς ῃοξεθσοᾶ.”. Ἠπησπιίας 
(αποϊεᾶ ὮὉ Ἐἱ{Ζ90Π), τὸ μὲν οὖν ῥήσσει ἀντὶ τοῦ ματεβάλλει 
εἰς γῇ». ἈἙ]οοπι (Ν. Τερί., Μαιῖς 9 :18): “ Τάς έγαθ βθηεο 1 
Ὠιαὶ οἳ ἴλό αποϊεπὸ νόνοίοης απᾶ οοπηπηθπἰαξοτϐ, απᾶ πιοδῦ πιοᾶθγῃ 

οὗ δε, « ἄασ]ιος Ἠἶπα οἳ ἐθ ρτουπά.”. ἵ Το ἆλεὶι ἄοινη ”" ΠΠ αχ ρτθςς 

Διὸ 6οη5ε οἱ {πό γθτὺ πιοβδῦ οοποϊςα]γ απᾶ ποδαγαἑα]σ.. ἸΝ16ᾶ, 4 :19, 

ὅτι ὀήξει αὐτοὺς. ἀφῶώνουὲ πρηνεῖς, “16 Έλα] ἆαςὰ μπι ἄοπήν 

Ἀθλαίομς ανά εροεοἑ]εες.” 

α γ]ο]επ]γ οοηνη]θεᾷ;”” συνεσπάραξεν. Βεθ Υ. 89, ποῖθ 0Ἠ 

σπαράσσει. 18 Ῥτεροεϊίοη σὺν ἶ5 ἐπίθησίνε, ἵπ οοπαροβ](οῦ πε] 
Ὠνρ γετο. Ῥ]οοπιβε]ά (1. Τοςῦ.). Ἠορ. (Π6Σ., ἐπ υεγδο): "Τα 
Ν. Τδεῦ. Ἰπίθηδ., {ο ϱοπυιι]εο ἐοβ εί], 1ο 1γοιυ ἐπῖο «ἴγοπβ δραστις."' 

Ἡτοίςου.: “Τοέιμη, 1. 6. γοἈοπησπίος ἀἰδίογφιισο, μπο, 9:43. ηῖ 
τοτὸ αλλοα]ά ορ ἀἰρμποϊεϊνεᾶ ἔποπω {ιο β]πυρίο {0υπΙ σπαράσσω, 

γ. 59 (Ματς 9 : 260, σπαράξα», Ῥαχῦ.) Ὦν νο πδο οἳ {19 αἄτοιν 

αγἱο]επέ]γ.”. Βοϊνοῦῖ, “ γεµοπιθαίαι ἀῑςιοτοίδ;”. Ώο ὙΓείί, “ 5οἰι]- 

{6]έο {πα Ηΐη απᾶ Ἠογ ;”. Ώο Βασγ, “Τασία ροτ ἆθ σταπάθε οοπτα]- 

5ἶρης.” 

Σ » ἀε]γογοᾶ ;” ἀπέδωκεν. Ἰγπάα]ε, ΟΓ8ῦππετ, ἄεπθτα, Τ]οτ., 

Ἠοτίου, Οαπιρ., Ἱακεᾖ, Μυνᾶοσῖς Μ. “Απαϊπ” ελοπ]ά πο Ῥο 

πεοᾶ Ίθγο πὮ Ἡ ἀε]νον πε εἰγπιο]οσγ οἳ Ίο ἄτεείς νοιὸ, 

ἀπὸ- --δίδοµεε (1ο σίοε }οπι), 6 ποσο μας " ἀε]ναι, “αἴνο ρασῖς” 
οἙ “τεβίοτο” απο 1ἱ9 οηπἱγα]εηίς, Ἠεῦ. 1. Τε, ἡπήπη. Ὑαρ., 

Μοπὲ., Έτος. θτα, Οαείο., “ τοβαιᾶϊ;”. Βεὶρ., “ραί- πεᾶοι ;” 
Ῥο Ὑείίε, “ σαῦ---πἰθᾶες ,' Ὅαυ., “σαν--ἠρ]εα;”. 5, Ὦν., « τθῃ- 

άν” Τροτ. απᾶ Όραμ., “ γο]νίό :” Ὠϊοδαίί, « τοιάἑ 

3 «πργθ---α5ἱοπῖεμοᾶ :”' ἐξεπλήσσοντο. Θο (Β. Ῥ.) αι Τ1281 

18164: 22:35, Ματίς] 1291 6:29: Ἱ: 91: 10:26: 11 :18. 

Ἠπ]κο ὁ : 32, οἷο, Νοχίοη, ΒαΥοΟΣ. Ἐοῦ. (Τ,0χ., ὃι ωογ20) : “ ἷπ 

Ν. ΤοῬέ. οπἵψ Ῥαβεῖνα, ἐο. δε αἱγιος αι πβοπϊςἈπιθπή, αἀπιίγαίἶοῃ, 

αἱο,, ἳ, ϐ., 1ο. ὅᾳ ασἰοπτς]ιεᾶ, οἵο.” 

5 νῃ]] ο] ποτ ποπάριησ:” πάντων-- θαυμαξόντων. 90β]- 
1608, Ἀοτίοη, Μ., Ῥεπυ, Γαἷκοί, («τν]]ο ἐ1λογ πεις αἲἱ πνοπάθιίηρ ]. 

8ο ἄταγ (ποίθ οη Απσαθ) απά Κσαηάτίος. 10ε0., “πιατανΠ]άπάοςς 

ἰοᾷοβ.”. 16 ρτοργεβεῖνο [οσα οἱ {με Έπος. νετΏ 18 πιοβῦ Ἀρρτοραή- 
96, «Α8 σθ οὔῃ ἠπηίηῖς ἴ1δ. οοποίδεηεςς οἳ {πα (ἀτααῖς, τη εἶιοπέ 

317 γἱο]αίῖοι οἳ οἳς Ἰάΐοπι, 16 {6 αππθοθεδατΥ {0 Ιπίτοᾶισο “έογ)” 

ἵπ {118 θεπίθπορ. 

5 «αἱ ϱγογΣ ἰλίπς πλ]οϊι : ἐτεὶ στᾶσιν ος. Ἰαπᾶ., ΟµΡ., Μ. 
Τ]ια πποτε {ἡογαὶ τεπᾶθτίης,, “ οἳ αἲὶ Οίπρς π]ιίο]ι,” ἆοοΒ ποῦ εχ]η θέ 

Ώιθ ἐποτσ]ιὸ ση] αἩγ ργθἛίες ποοΏγασγ, Ἡ]ή] 1ὁ Ῥγεβεπίθ αἩ αθδο- 

παπος, πλϊο]ι ους εἶθιξ Ἰοφμεπᾶί {οτρίᾶς, “' 8ἲ] πνευο πΥοπάρτίπα αἲ 

αἲ) λίπος πν]]οῖι”. ΓΗἱ8 ποίθ πιαγ 6 Ρἰαοεᾶ {η {19 πιαερίπ; “τι 
ϱὖ αἲἱ ἀ0ρς” 
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ΚΙΝ ῦΑΜΕΘ) ΥΕΒΘΙΟΝ. 

44 Τμοῦ {θεα βαγῖπο» αἰπ]ς ἄοπῃ 

Ιαίο Υοῦτ 6415: {ου {ιο ᾷοι οἳ 

πιαι 5Ώα]] ο ἀο]γοιθά ἱπίο ιο 

παπάς οἱ πιθη. 

4ὅ Επί ιο απἀθιίοοᾶ πού είς 

βαγίης,, απᾶ 16 γγας Πα ἔτοπι {Ἠθιτ, 

ἐλαί που Ῥρετοείνοά {ές πού; απᾶ 
{οΥ {εαγθᾶ {ο αξῖς Ἠἶπι οἳ ἐπαί 
βαγίης.. - 

46 μοι {θγο 830506 ἃ Τ6βΡΟΠ- 

πω. 

ὁ Έϊσῆλθε δὲ 

σπεςκ τησ. 
- { ο φΦ 

αὐτοῦ, “' Θέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα 
. ΔΝ / 

ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους" 
λ ον -» ὃὁ / / γαρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου µελλει 

/ . - » / 
παραδίδοσθαι εἰς χεῖραν ἀνθρω- 

45 ΟΙ δὲ ἠγνόουν Τὸ ῥῆμα 
τοῦτο, καὶ ἦν “παρακεκαλυμμένον 
ἀπ αὐτῶν, ἵνα μὴ αἴσθωνται. 

3 - - 
αὐτὸ. καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι 

. ο. / 
αὐτὸν περὶ τοῦ ῥήματος τούτου. 

ΏΒΥΙΡΘΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

1: 1ιθβο «πονάς αἰπ]ς ἄονα 4έ 

1ηίο τοι» 615; 10Υ {πο Βοη οἳ 

ΠΑΩ ἀἱς αρους ο το ἀεμτοτοᾶ 

πρ ἀπίο ἴ1θ παπᾶς ο πιο. Ῥαΐ 4δ 

ε{ῃαδ7 ἆῑᾷ πού απᾶριδίαπά {8 

βαγ1πς, απᾶ 16 ἴπγας Γή άἄθη ἔνοπι 

Ίλαπι, ἔρο ἐλαΐξ Όλο ἀϊά ποῦ ρευ- 

οοῖγο 16, απᾶ {μ6υ [θατοά {ο αξ]ς 
Ἠϊπι προποθιπίπς ΕΠ] βαγΊπς. 

ἸΑπᾶ Ίθιο αγο5θ Σα (Ἱδριίο 46 

ὁ 

διαλογισμὸς ἐν 

6 πογᾶς:”. λόγου. ἸΚοπά., Νοτίου, Οαπρ., Ῥομη, Ὀίοῖς., 

Ὑγα]κοί, 88πγαευ, Απσαβ, Μ. Τη ἐπί Ραςξαρα, Λόγου ταίοτι {9 

8ιο Γοἱοπίης 5οηἴθησθ, ὃ υἷὸς τοῦ ἀνδρώπου μέλλει κ. τ. ᾖ. 

Ῥ]οοπηί, (8. Ταξί, ή Ιοες), α[ίον τοπιατ]ίης ἐῑιαῦ πιοδῦ γθοβηξ οοπι- 

πιεπἰαίους 8ΠΏΡΟΒΘ λόγουε ταίοῖς Το {νο οοπιπιθηάσ{ίομς Ὀθείοινοά 

οη 285ας Ὦγ 6νθ παα]ήέαάο ππ]Ἡο Ἰναᾶ πνίέηθεςεᾶ Πῖς παίτασ]ες, εασ5 : 
“Τ]ις ακρτοβείοι, ἨοΝενοτ, 16 ποῦ τὰ ῥήματα, Ὀπὲ τοὺς λόγους. 
Απά πο θαο] πγογᾶς Ἠανθ οοσαττθᾶ {η ιο ρτεορᾶϊης οοπ{εχί; απᾶ 

{ο βαΏῃοςο ἴπεπι Ἱπιρ]εά {Π ἐξεπλήσσοντο Απὰ Φαυμαζόντων, 

που] Ὃο οκἰτοπιο]γ Ἠατεῃ. Έθεπορ {ὲ ἶ6 Ῥθίίεν {ο 5ἹΡΡΟΡΟ τοὺς 
λόγουε ἴο πιθαπ πε πγοτᾶς ]αδὲ οΏοπέ {ο ο βαῖᾶ, Τίς {18 γὰρ 
νὈ] Ἰστα, α5 οἴίοι, 8ο {ος οχρ]απα/Ίομ, απᾶ Ίαν {10 5εηΞο 

πεπιφε, παπιεῖη ἴμαι.' Το ἐλουρ]έ 18 υνα]ὶ οκρτοςεεᾶ Ἡγ Ἰακοί, 

“Τιοῦ {ο τοτᾶς πλ]οῖι Τ απι βροαϊζίηᾳ, αἰπίς ἆοπη Ἱπίο γον 6815; 

{ου {1ς Θοἳ οἳ πιαπ,” είς, 

ἀπ αὐοαῦ ἰο Ἡο ἀθ]γοτεά προ”. μέλλει παραδέδοσθαι. 
Ἰπαχοί, Ὁμαιρε, Κοπᾶ., Τμοπι., Θοαπςίό, Ἀογίοι, Ῥθηπ, Μ., 

Ἅπαις, Ῥαγεν. Ό6ο Τα] Τ : 2, Ποίθ ος µέλλω. «ΑΒ {ο 118 
τεπάσιῖηρ οἳ παραδίδοσῦαε, {31ς {οΠοπήης αχίταοῦ ἤτοπι α ποίς ἴη 

Ώιο Ἑσονιεῖοι οἳ Ματς Ἰ : 14, 18 1 Ῥοϊηὲς “ ἍΓας ἀθ]]τοτοᾶ πρ; 

τὸ παραδοθήναι, ΘἨωρθ, Ῥθο.γ, Ο.,  Ἰαἰκοβο]ά, Τ]ίς νοιο 

Βἰσηϊῇθς {ο ἀεἰίνδν ρ, Εέυε ουςΥ ἰο απ1) οπε. Τἃο οὐ]εοί {ου πλ] οἩ 

Ώι αοῦ 16 Ῥεν[ουπιοᾶ τηιςῦ Ό αβοθγίαΐπσἁ {οπι οἱἶεν υογάε εκ- 

Ῥτθβεθά οἱ απᾶριείοοά. ἈΒμοι]ᾶ 1δ Ὦδ πθοθββατγ Το ἸηάΙορ{θ 1ηΟΥΘ 

Ώμη {6 νουῦ Ἱπιρίῖος, ἔλιο ο]Ηρεῖς πιαςέ Όο Β]θᾶ Ὦγ α βαρρΙθηιθηέ, 

566 Ἠοῦ, οὐ παραδέδοµ. ο Ἰείίε, « ἄδοιλαίουό τναν :’ Ῥοὶς., 

ονθιρε]εγοτά πας: 5. Ἐτ., ' δαῦ Μίό Ἰΐννό :’ Τ96Υ.,  ἄθεραος ἂς 

βατ οπιζασαᾶο ;’ παϊς., «ἰναβίέας οεί ;’ στα, «ἐταδϊέας 18 Το 

γετῦ 19 τομάθτοᾶ α5 αὖοτε απ (ΗΕ. Υ.) Μαί 10 117, 19, 91: 2419. 
Μαης 15 : 9, 11. Τα]εο 21:19. Ώοπι. 8: 82. 1 Οου. 15 : 94) 

5 πρ αῑά ποῦ ππάετείαπᾶ :” οἱ- -ἠγνόουν. Ὑνακεί, Ρῖο]ς. 

Ἑγ ιο Ἰηβαγίοη οἱ “ ἷᾷ,; ιο βπραασο ἵς πιαᾷο ἓο ασσοτά γη] 

Ῥτεθεπέ 6ασε, απιᾶ ἵς τοπᾶετοᾶ πΟΥΘ Ἠοχποπίοῦς, Ἰ Ἠῖς οοπείτιο- 

ἄσπ 18 αἄορίοὰ Ὁγ Νοτίου, “ ια ἀῑά ποῦ Κποη,’ απᾶ ΤἩοπιεοη, 
Ώιεγ ἀἷᾶ ποῦ οοπιρχο]απᾶ.” 

ἕ «γης Ἠ]άάεα ς”. ἦν παρακεκαλυμµένον. "ηῖς ἴουπι ο ἴ]ιο 
Ρατήϊοῖρ]ο ({εοπι “ {ο Πΐᾷς ) 16 αἀορέεᾶ ας πιστό 6αρ]οποις ἔἶαπ 

ΜΠά 5 Θο Νοτίου, Ῥεμη, ἸΓαἷεῖ, Ιερά. 

ὃ «ο ἐλαῦ ου ἀἷά πού Ῥετορίνο ;” ἕνα μὴ αἴσθωνται. Νοι- 
Ίο... Τη ἐίᾳ τοπᾶσιήπα, ἕνα 15 τεσατᾶςᾶ α8. εεὐαίίο---ἵα Ἠ]ίοἩ οπςθ 
6 ταργοῖγ. Ππάϊσαίος Εις ογεπέ ος τοσα]έ οἱ {16 αοἰίοι,--απᾶ Ίας έἐῑα 

{οχοϱ ΟΓ ὥστε, αάεο αἱ, “9ο ἐῑιαί,” «5ο αξ ἐ]λαί θε Ἐοῦ. (119χ.), 

Ἡ]οοπιῖ. (38. Τρί, ὦ Ιουο). «Αἰσθάνομαει (πήᾶ. ἀθρ.) Ἠ88 ἴπε 

Ρτίπιαυγ εἱρπ]βοαίίοι {ο ρετοσίυε, αρρτε]ιοπά, ΟΥ Ποσο ὮΥ ἴπθ 

οκέουῃα] 86Π565, ἐγορῖσβ]]γ, ἐο ῥρεγοείνε πιεπία]]γ, μπάειδίαπά. Τὰᾶ- 

ει, Ἔπο νου, ἵπ ἐίς ἠπείαπσε, ἵς τοπάοτοᾶ ὉΥ ἐἶο Έπρι Ἱππροτί. 

Ππάϊσηϊν6, ες] («το Εναν νο Ρεγοαϊνεά 165 ποῦ”), Ἰακεί, 
Καπᾶνίαῖς, Ὁμανρο, 1ο, Τσηάα]θ, Οἵαππιο, ἄεπενα, Ἠλείηις. 

Ἵνα ἵΒ τοπᾶτθᾶ “Το ναί," Ὁγ Ἰμεϊπαϊ, λαιρθ. 1 ἕνα ἵ8 16- 
βαχᾶεᾶ ας {εί οι {1α αρρτορνίαίς τοµάσείησ που]ά 968, “1η 

οτάει ναί ου πὶ]σμὲ ποὺ ρεγοθὶνε” ο ἩΓαιίε, “ οπ[ ἆαδα οἷθ 
πήσ]ιξ /ςςοίομ ;” 9. Ε., «98η (π]5 πο Ία βεπ]εεευέ ραβ.”.. Β]οοπιῖ. 

(Ν. Ταεί.) : “ Ίο Ῥεδέ οοπιπεηία{οτΕ αἴθ αστθθά {αί ἕνα ἶ6 αςοῖ 

{ος ὥστε, αάεο αΐ, ἐπασπειολ, ἐ]ιαί; ιν 5εηςο Ὀοίης, Διά 16 τνας 

Ἰἠάἄθπι (1. 6. οΏδοατς {ο ἐλθπῃ, 5ο ελα {αγ ἀῑᾶ πού απᾶρτρίανά 19” 

Κπνσ]: “ γειρα ΟΕχίςΗ 1ῑς οὔδοατο εγαμί, πο υ]άρυαλῦ, (πο- 

πιοᾶο Ῥτβάίοβοπεπι Ίθηο οοπιροπετθηῦ ουπα ργαοοποδρ{ά6 ορ]η]ο- 

πίρας, (πας ἆθ Ἠξορεῖα οἶαδηαο ἀἰσαίέαίᾳ {ουενεηί.”. 

Ἀ α οοποργπίης ι”. περὶ (αν ποπ). Ἐαπᾶ, Όαπρ., Έθπη, 

Θαπγον, Μ., Τε ινα]. ' 

{ «ῃᾖήα;” τούτου. ᾖαείοτ, Ὑγακαί, 9ματρθ, Θα πγαι, ταγ 

(οι Απσιθ), Μ. ο αι, “ ἀῑεδεν ;” (ᾱ. απά 5. Ἐτ., “ ερίε" 

} «Αμᾶ,”. δὲ, θείο, Οαπιροοϊ, Ῥεπα, Βαπσετ, Κοπᾶσίοῖς, 

Ῥε]ς., “επᾶς;” Τα11ςἨ, «ααον.”. δ. Ἐν. ἡ ες. Ίρου, “τν” 

Τεα!., Α4 δὲ 15 εοπἰλμαϊίυο Ἠθτα, ' αὐά ” Ί5'πιοτθ αρρΓορτῖ- 
αἲο λατ “οι,” ν]οὮ, 5 16 15 ο[ίεη απ αἀγονῦ οἵ ἐίπιε, ποπ]ᾶ ϱε 

απηρίσαο8. 

” ο. 

κά ἀἱεραίοι”. διαλογισμὸς. «ου. (1μ6χ., ἵπ Ίσοο εἰσέρχο- 
µαν), Ὑ) αἷκοί, Απαις, Μ. Ἄσσα, “ ἀἰξοθρία ο”. Ῥεπα απᾶ Ὠίοῖς., 

«π οοπονοσςγ ;”. . τσ. “ Ἡς οπἰγδγονξ ἵπ ἀἱκραίε” Οοπιρατθ 

Μαι]ς 9 : 98, 84, Τί ἓν τῇ ὁδῷ πρὸς ἑαυτοὺς διελογέξδεσθε; Ἑ. Τα 

κ Ἠημαξ τιας 16 ἐλαέ το ἀἱεραίοᾶ απιοπρ γοατεεἰνος ὃς ἴμο να 1” 

Πρὸς ἀλλήλους γὰρ διελέχθησαν ἓν τῇ ὁδῷ, τίε µείξων, "ου Ὁγ 

Έιθ σναγ ου ναὰ ἀεραίεά απιοπς επηοίνος νο σιου]ά ὃε ἴλιο 

βτεαἰςεί”. «4ιαλογισμὸς ἵδ τοηάσιεᾶ Ὦγ “ ἄῑεραία” (8. Ῥ.), ΕΠΙ. 

21141 «ἀεραίπίίου,” Ίο. 14 «1. ο 1ἱ δ]ιοα]ά ϱ ἵη 1 Τ1η1. 2 :8, 

πλονο {μα Ἡ, Ὑ. µας “ ἀουρησ” Ἔτοπι νο ραγαᾖ]ς], Ματ]ς 9 : 55, 

ππᾶ ἴἶιο πατταζίοπ οἳ Ἁζαίέ. 18 : 1, 15 5οοπις απῖία ρχοδα)]α Πλαί α 
ἐἰπειιεδίοη 88 ἴο φαρογ]οπῖϐγ οοσιγιθᾶ απποπς ο αροξέῖε.. Τ119 Ια5έ 

οἴιοᾶ Ῥαξδαβο Ῥιθδοηίς απ αβθοίίης τορι]το οἱ ἐλαίς απιρί]ουβ 

βρἰο]έ, απᾶ 16 τνοτίἩγ οὗ " ογε]ηδίήης γοππβπιῦταηςθ.” 
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Έπνα ΖΑΜΕΡ᾽ ΥΣΗΡΙΟΝ. 

πρ 9πιοΏς {μοπι, πΠΙοἩ οἱ ᾖλθπι 

βμοι]ά Ῥο στεα{οξῦ. 

4 Απά ὧεδας Ῥετοβϊνίησ {ο 

ποισΏί οἱ [παίν Ἡεατί, {οοῖς α 

ομ]]ᾶ, απᾶ 5εῦ Ἠϊπι Ὁγ Ἠϊπι, 

486 Απᾶ εαἰά ππίο ΊΊνθπι, Ἡν 11ο- 

8οθΤ6Γ 5]α]] τοσείτα {πίς οἩΙ]ᾷ ΐπ 

ΠΥ ΏΘΠΠΘ, τουθῖγθί]ι τηδ; απᾶ πἩο- 

8οετεν οΏα]] γοσοθῖτθ πῃθ, τοοθῖνοί]ι 

Ἠϊπω {λαέ 5ηΐ 1ηθ: {07 Ὦδ Επαῦ 16 

1εαδέ απποπς σοι αἲ], {ο βαπιθ 

βΡΟΙΙ Ῥο τος. 

49 Απᾶ ὅομπ απαποτοᾷ οπᾷ 

κα], ἨΜαδίαυ, πθ 541 0πθ οβξίπο 

οι ἀθτῖ]ς ἵπ Ἡγ ΠπαΠηΘ; απᾶ πα 

{ογραςο Ἠϊπι, Ώθοκτςο ο {οἸ]οποί]ι 

ποῦ πὶ(ῃ Ἡς. 

560 Απά «θεα ϱαίᾷἆ ππίο΄ Ἠήπι, 

Ῥοτριᾶ ᾖἆππν πο: {ος Ἡθ {μαί ἶ6 

πού ασαϊπςύ τς, ἵς {ου τς. 

6] Απᾶ ἴδ σπιθ Το Ῥα58, πῆΠθη 

νο πιο πγας οοπ1θ6 {ναί Ίιο ελοι]ά 

οπβΕκ ΣΤ, 
α ο λ / Ἀ 3/ /. 3 αὐτοῖς, τὸ, τίς ἂν εἴη μείζων αὐ- 
Αν ΠΠ « Ν..» - σολ Ν 

τῶν. ὁ δε ᾿Γησοῦς ἴδων. τον 
Χ ρα - 

διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν, 
᾿ { 2 
ἐπιλαβόμενος παιδίου, ' ἔστησεν 

Ν - ἵο 

αὐτὸ παρ ἑαυτῷ, 3 καὶ εἶπεν 
3 - ή 2ὰ ιά .. . Ν 

αὐτοῖς, Ὁς ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ 
ο { 

παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί µου, ἐμὲ 
/ . νὰ Σλ 3 / 

δέχεται" καὶ ὃς ἐὰν ἐμέ δέξηται, 
3 / « δέχεται τον αποστείλαντά µε. ὁ 

γὰρ μικρότερος. ἐν πᾶσιν ὑμῖν 
ὑπάρχων οὗτος ἔσται μέγα». 

3 Αποκριθεὶς δὲ ὁ ᾽᾿]ωάννης 
- ι] / 3/ / 

εἶπεν, «Ἠπιστάτα, εἴδομέν τινα 
9 ο” »./ / 3 / 
ἐπὶ τῷ ὀνοματί σου ἐκβάλλοντα 

ΔΝ / 
τὰ . δαιµονια. καὶ ἐκωλύσαμεν 

... ο 3 » ο 2 
αὐτὸν, ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ 
ε δ0 ν - Ν μ..: 
ἡμῶν. Ἰαὶ εἶπε προς αὗτον 
ὁ ησοῦς, 34) κωλύετε' ὃς ̓Ὑὰρ 
οὐκ ἔστι καθ ἡμῶν, ὑπὲρ ἡμῶν 
ἐστιν. 

δι ΕΓΕΝΕΤΟ δὲ ἐν τῷ 
συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς 
3 / 3 - Ν 3 Δ 

ἀναλήψεως αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς τὸ 

ΓΞΕΥΙΘΗΕΡ ΥΕΕΡΙΟΝ. 

απποηῦρ ιαπ, ΙΕ] ος. ἔἶνθιι 

ποπ]ᾶ 6 στθαἰοβ. Απᾶ ἆᾖεφις, 47 

Ροτοσϊνίησ. πο {πουισΏῦ οἱ ἐ]ιοῖν 

πθατί, ἐοοῖς πα Π 16 οἶή]ἆ, αιιᾶ 

βδἡ »1έ Ὦγ Πΐπι, απά εα1ά {ο {Ἠθπι, 49 

Ἰοσνου ε]ια]] γασθίνο. ]ῖς ο1ί- 

6 οἸῖ]ά ἵπ ταγ παππθ, τοσθῖτ οί] 

πιθ, απᾶ ΨΊοσγαυ τθοσίγθί]ι 116, 

χθοθιτεία Εΐπι αἱ εοπίτης; {ου 

Ἡθ π]ιο ἶ5 1εαβὲ απποηρ τοι α1], 

ΡΗ6 ελα]! Ὦ6 οτθαί, Απά ο], 

απαγοθνίπο, 5αἱᾷ, Μαδίευ, ὸ βαπγ 

οπθ οαβίῖπο οι{ ρρ[]ιο άθπιου {η 

{πψ παπιθ; απᾶ πο {οτραάο Επι, 

Ῥοσατιςο ]ιθ {οἱοπνείΏ ποὺ ψῖ(] 15. 

Απᾶ σεις εαἱά {ο Ἠϊπι, Ῥ ον Ώίᾶ 60 

{ου Ἡθ ἰλαί 15 πού 

Απά 1 δι 

ϱ8Π16 {ο ρ885 «Ποπ {1ο πι {οτ 

Αἴπο ποῦ” 

ασαἶπεύ τς, ἶς {ος τ8. 

Πΐ5 Ῥεΐης {ακεῃ πρ Ἠαᾶ οοπηθ, 

1 ψΙΟΕ οἱ ἔεπι ποα]ά Ὦε οτεαίθεί :”' τίς ἂν εἴη μείζων αὖ- 

τῶν. Ἐτεςθηῦ Ίδασαο ἀεπιαπᾶς “ππου]ᾶ” α5 νο οααἰίαγ, ταίλθς 

λαη. αλλοι]. 

απ 9 Πρ] ολ] ;” παιδίου. (θηεγαἨ, Τποπι., θείον, Ῥίσῖς., 

Ὑακεῖ,, Ῥασεν, οσα, ’ ριδ]απα 1”. ἀὔδο]θα, “ Ῥρυβῖοπεπι ;” 

Ἐε]ς., “ Ιήπάεζοα :””. (ᾱ. απᾶ 9. Ἐν. « πη ρομί ουν; Πα]. «πα 

Ρἱσοῖο] [αποῖα]]ο”. Βο (ραγα[ε[ε) Μαι. 18 1: ο, ὃ, 4, ὅ: 19 : 18. 

Μας 10 : 14, 15. 1 ζομη 4 «15. Ἠοῦ, (1ες.): “4 Πο ο], 

οἶέμες ππα]θ, ος {επια]ε”. Οοπρα1θ οἱ. 18 : 16, πμ 18 : 15. 

α ἁ1ρ]”. αὐτὸ. Ὑαχαί, Ῥθεηπ, ῥπατρθ, ΡαπΥες, Αησις, Μ. 

Βο Καπά. απά Ῥεοις ἵπ {18 ρατα]]ε], Ματῖς 9 : 36 (αὐτὸ). Οας 

Ιᾷΐοπι αστθος η] ἐπαῦ οἱ Ίιο ἄτοοῖς. ὝΤο πθο ἴῑπο πεί; Ῥχο- 
πουπ «1 π]ευς πο ἆο πού ἠπάϊσαίο 16 5οα οἱ α ομὴᾶ, 

ο εἹΜ(]ο οΠή]ᾶ ;” παιδίον. ο ἵα 116 ρατα]]εὶ (Β. Ῥ.) Μαϊ, 
18:85. (σπεναη, Ἱακοί, βουχ]εῦί, Θα γεν. Ἔετα, “ραεναῖαπι τ” 

ὔξολεμ, “ Ρήδίοποπι;”. Βαὶς., "Ἰάπᾶεῖκοῃ 3, απᾶ 8. Ἐτ., “ ρεέ 

επβαηῦ ς”. Τα]. “ ρὶοοῖοὶ {ποϊα]ο ;”. Ὅαυ, “ μάεί Ῥατη. 86ο 

γ. 47, ποῖθ, ' 

Ρ 4ηο:” οὗτο, Τμοπ.,, Βπατρθ, Θ8πΤα. 5ο οΐθη {π Ἐὶ Υ., 
88 1ο 1 1 941 20 : 28. 

ΡΡ «{ῃθ6:” τὰ. 969 οἩ. 9 : 1, ποίθ, 

4 “πο Όιο ἔἶπιθ 1ο Πΐ5 Ῥεῖηρ ἑσοπ τρ Ἰπᾶ οοπιθ;”. ἐν τῷ 
συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τζε ἀναλήψεως αὐτοῦ. Τ Πΐ8 τοπᾶςγ- 

ἴπα 16 αἀορίεά ας Ἰο]άίας ο χορος πηθάΊαπι Ῥθύπεεη ΟΏθ 80 

Πιέρια] αθ {ο τὶο]αέο {ιο Ῥχορτίθίγ οἳ οἱ} ]βηβιββθ, ηπᾶ αποὐ]θς 50 

{168 ας {ο ἴπνο]νθ α ἀερανίαγθ {τοσα αυ εἰπιρ]ίοϊίψ οἱ δίγ]ο, τν Ἡ1ο] 

ΤΟΥΥΩ5 αἱ πω]εεᾶ {δαίνο ἵη ἴπο Ὦ, Ὑ. 1η ἴγοι οἳ ἴἩρ οοἵ{σθοίηθες 

οἳ {ιο ρμσαςο “" Πής Ῥοίης ἴαίκοι πρ,” 15 πια Ὀο γοπιανκοᾶ {μαί τνο 

Ῥαγ6 πο απο] γγοτᾶ ση] οογγοδροπᾶς αοεωγαϊεῖ/ γι ἀνάληνις. 

αἙεορρίίοπ)” « πλιάναπήπς,”. απᾶ ““ αξοεπαίου,” ἀηείοαά οἱ δοΐπς 

Ἡές εηιωυαἰεπίς, α16.πιείΘ αρρτοαἰππαίε». Του. (11εχ.) ἄεβπςα 1ὲ “α 

(απο τρ Ἱπίο Ἡοαγεπ.” Όη το[οήπς ἰο Μαις 16 : 19, ππο. Βηᾶ 
ἴηο οορπαίθ γετρ αρρ]εᾶ ἴο {1ο αοί ἀρποίοᾶ Ὦγ ἐπί ποια; ἄνε- 

λήφθη ες τὸν οὐρανὸν, “Ἡ9 Ὑά5 Ίακοη αρ Ἰπίο Ἠδαγοη." 

Καἴπορὶ: “Ανάληψις Ρτορτῖ εἰραίβσαί εἰαίίοπεπι αἲἴ ἴοουπι δμρεγίο- 

27η, θἳ ἀναλαμβάνεσύαι Ῥτορτίς εδὺ σι]σιπι Πεγγὲρ Ίοο γθίο 

Ἰάθπι νοτραπι {π Ν. Τ. Πχῖς εωρίας αἀλλοίύαπι Ἱερίέας ἄο Οία 

σὲ Ἰιε ἐογγί αὐθιι εἰ γεάδιι αἱ Ῥαΐγεπι, ἆθ αδορηείοηθ 1ραῖης ἵῃ 

ο]ππι; νίάο Αοἴ. 1 :11, 22. Ματο, 16 119. 1 πι, ὃ : 16, ἆθ 

Έλα ἵα οορίαπι ἐγαηε]αίο οχἰαῦ Ον. 48: 9 (ὁ ἀναληφύῦεὶς ἓν λαί- 
λαπε πυρὸς ἐν ἅρματε ἵππων πυρίνωγ). «2 Ἐερρ. 3: 11 (καὶ 
ἀναλήφθη Ἡλίου ἓν συσσεισμῷ ὧς εἰς τὸν οὐρανόν), πὈῖ Ἠσ- 

Ῥχαίοο γειὮο ον τεεροπᾶδ. Ἐδαπι Π. ]. ἀνάληφις εἱᾳηϊβοαί: 
Ομπίεῦ ος Πής εειγίς αξίέαπι αἱ τοάτέαπι οἶα5 πᾶ Ῥαΐχθπι {η σα]απι” 

Βο ἀναλαμβάνω ἵ8 εἰπιρὶ ἵπ 185 ταᾶῖοα] 86η56 “ {ο ᾖαο τρ.” 

««αᾷ οοπ1ς” 16 πεοᾷ {ηφίραᾶ ο “ πας οοσιθ” οἩ {νο σγοάπά Ενας 

«Ἠαγο”. 16 ιο Ῥγορος αακίματγ, πα Ἰπίγαπβίξίνο γετῦς, Ἰηδίοπά 

οἳ «60. 6 οἱ. 9: 15, απᾶ 4: 84, ποίθα. «ΑΦ'απ᾽ π]έεπα γα 

τρπᾶριήπᾳ, ' τήιοι ο ἄπγα ἴοι Ἱΐς Ὠοῖηρ ἴπκοι πρ Πετθ οοπ.: 

Ρἱεἰοά.” 
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πΙΝς6 ΙΑΜΕΗΕ΄ ΥΕΕΡΙΟΝ. 

ϱ9 τοοείγεᾶ αΡ, 16 δὐθαᾶ(αςδ]σ δεί 

18 {ορ {ο σο {ο {6υαβα]σπῃ, 
62 Απάᾶ 50η8 ΠΙΟΡΕΟΏΦΟΤ5 Ῥεί[οτθ 

πἱ5 ἔαοθ: απά {Π8Υ πνοπί απᾶ οἩ- 

ετοά Ἰπίο α ντ]ασς οἱ ιο θαπιατ]- 
η5, {ο.ππακθ τοαάγ {ου Ἠϊπι, 

68 Απά Ί16Υ ἀῑᾶ πού γοοθῖνθ 
Εΐπι, Ὀοσμπβδο Ἠΐ5 {ποσο πας ας 
ἠιοπρ] ης ποτ]ᾶ ϱο {ο ογαδα]όπι, 

δ4 Απά π]οπ Πΐς ἀἄῑεοῖριας 
74185 αμά ὁοῦη δα ἐλίς 16 
βαἷᾶ, Πιογνᾶ, πό ἐλποα) εμαῦ πο 

οοπιπαπά το ἴο οοπιθ ἄογη ἴποπι 

Ἠθαγθῃ, αΏά οοΏΒΠΙΘ Ί1θπι, θΥθ6Ἡ 
45 Έμας ἅιᾶ 7 

σΒΡΕΚ ΤΕΣ1, 
/ ” α 3 ’ - 

πρόσωπον αὐτοῦ ἐστήριξε τοῦ 
/ ε / 

πορεύεσθαι εἰ Ἱερουσαλήμ. 
δν δ/ ./ ἃ 

καὶ «ἄπεστειλεν ἄγγελους προ 
{ο -” / 

προσώπὸυ αὐτοῦ. καὶ πορευθέν- 
τες εἰσῆλθον εἰ, κῶμην 3Ὕαμα- 

ο ασ / ο 

ῥειτῶν, ὥστε ἑτοιμάσαι αὐτῷ. 
68 9 3 πο ν΄ 9 

καὶ «οὐκ. ἐδέξαντο αὐτὸν, ὅτι 
ΔΝ { 3 { 

τὸ πρόσωπον αὐτοῦ. ἦν πορευό- 
» ε / 4 

µενον εἰς Ἱερουσαλὴμ. ἰδον- 
λ ε Ν 2 α 3 ΄ 

τες δε οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Ιάκωβος 
/΄ 5 » / 

καὶ ᾽᾿]ωάννης εἶπον, Κύριε, (Θέ- 
ο ” - Ν 

λεις εἴπωμεν)πῦρ καταβῆναι ἀπὸ 
τοῦ οὐρανοῦ, «καὶ ἀναλῶσαι αὐ- 

Ν ε ΔΝ ι / 3 ” 

τοὺς, ὡς καὶ Ἠλίας ἐποίησε; 

ΕΡΥΙΘΕΡ ΥΕΒΒΙΟΝ. 

ο Πγπι]γ 5οῦ Πϊ5 {ο {ο ϱο ἴο 

εὀοταδα]οα.. Απά τπθ επί πιθῦ- 62 

εοπσθγβ "Ῥείογο 4; οπᾶ ιο} 

πεπί απᾶ εηίρτθᾶ 1Π{ο α νῖ]]αρο 

οἳ {πο Φαπιατ]ίαης, ἴο πια]κθ 

γθβᾶγ 4οΥ Ἠήπι,. Απᾶ 11ογ ἄῑά δδ 

ποῖ τορθῖτο. πι, Όθοσιξο "Ἠ]8 

{ορ πας ἐπγπεᾷ "εοπαγᾶς 16υτ- 

88611, αΑπᾶ. Ἠἱ8 ἀῑδοίρ]ος δὲ 

ἆαπηος απᾶ ὅο]ῦτ βοοῖπς {ί5, 

εαἱᾶ, Τιογᾶ, π]ί ἴλοα {μαί πο 

οοπιπαπά ᾖτθ ἴο οϱ0πΠ96 ἄοπα 

ἧοπι πθατοθη, απᾶ οοπδαπιθ {ηθη, 

οσοι α5 Βαλ ἀῑά2 ἘΒαέ 1 ὅδ 
56 Ῥπ0 Ἡρ ῥαγπεᾷ, απᾶ τοῦπ]οᾶ 

έναπῃ, απᾶ δαἱᾶ, 9 που ποί π]ιαί 
πιαΏἹθτ ος δρῖτ] το 819 08. 

56 Τον (πο Φου οἱ πιαπ ἶ5 πού 

Δ 

δδ Στραφεὶς δὲ 
τοῖς, καὶ εἶπεν, 

[ή / 

πνεύὐματός ἐστε 

ἐανποᾷ απᾶ τορακοᾶ (επι, απᾶ 

εαἱᾶ, Ὑ οπου ποῦοί ψ]ααρ]ήῇ 
Σθ ατο,. Του ἴιο Θοι οἳ πια δ6 

3 / . 

ἐπετίμησεν αὖ- 
3 / ο 

Οὐκ οἴδατε οἵου 
ς αν, 56 

ὑμείῖς; ὁ γὰρ 

«1ο βυπ]γ ες; ἐστήριδε. Βαπγο. Τίς γε οσοαν5 

Ἠγίορη πτες ἵπ 11ο Ν. Ταςί., απᾶ {5 τεπᾶοτεά {π πο Ἐ. Ῥ. Ὦγ 

1ο ἄπρ -, ρα Ὀ1ε]ι,” “ εἰτθποίπεη,” απᾶ ἵπ ἴλιο Ῥτεξοπύ ηδίαπσθ, 

ομΨ, Ὁγ. “ βραάβιδί!]γ οί. Ας“ βἰραδ(αδί]γ ” {6 πουν οὐβο]εξοσηέ, 

κ βγηγ 1 αἄορίρᾶ ας 195 θαὈκίαίο. Τί {5 αεοωγαίε, απᾶ πιο 

ειρ]οποιι». 

5 Τη οοπζοτπη(ϐσ πο ἴμθ Ῥαποὐπα[ίοή οἳ ἴῑο ὑθχῦ, α ροτῖοᾶ {5 

Ρἰαοθᾶ αίίον ““Ζαγασα]επι.”. 9ο ζομᾶ., Νοτίοι. ΤΠο ραποίπαθίοι 

οἳ απθεὺ., παρρ, Ταεῖ]ς, Τΐέπι., Θολοίί, ὔδομοα, απᾶ Φο]ιο]α 

Άστθες γη Ῥαχίοις Τεχν. Ἐεσερῦ. 

ε «Ἡς βοηύ;” ἀπέστειλεν. Ἐεπᾶ., Μ., Βαπγοχ, Ῥθημ. Τ]ιο 

Ραπούαθέίου (ρορ Ῥτδσθᾶ(ης ποίς) τεφιίτες {λαέ ἶνο ποπαπα/ῖτο οἳ 
Έλο νειὈ εἹου]ᾶ ὃς οχριθεξοἁ. 

α α Ῥοΐοτο Ἠΐπι ; πρὸ. προσώπου αὐτοῦ.. γπᾶα]ε, Οπαππ1ος, 

ἄεπονα, Καιᾶ., - ῶμοπι, Νοτίου, Βοαχ]είξ, Ῥ]ϊαἷ., Τπακεξ, Μ., 

Ῥαΐγον.. Τμ ἰθχί ριθςαπίσ ο Ἠο]]οηίρπι, πἩ]οἳι, ἐποπσ]ι {π{θ]11οῖ- 

516, {6 ποέ Ίπ Ἱαγπιοηγ πι ους Ιάΐοη. Ἐοὺ. (ἨεΧ., πρόσωπο») : 

άν ρτεροβίδίοπς, απιᾶ 1οονεᾶ Ὁγ α πεπἰζίνο οἳ {16 Ροἵβοη, ἵέ 

(πρόσωπον) 1οτπι, Ἰῑκο 1ο ιο Ἠοῦ. 9398, εἰ Ῥείρηταςίς {ος ο 
Μπιρὶο Ῥτοροσίέίοι.” Τη οἴῖθε Ἰονᾶς, ἵη {Ἡθ οαςο Ῥο[οτο ας, ἐιο 
Ποναὶ ρΏταςο “. Ῥοίοτο Εὶς {αο0β ” Ῥα5 {1ο 607χε σἱσπ{βοσξίοη. 35 ““ Ῥθ- 
106 Ἠἰπι -Α Ώιο οκρτοεείοα “Ἡρ Βπι]σ εαὺ Πής {αορ”. οοσαΥ5 
Υ6ῦγ πθατ ἐ]6 5θυἴθησθ, οαΣ 115 οφμεπάὲ ἀθπιοπᾶς Ελαῦ “' [πορ” 

Εου]ᾶ πού Ῥο τοραϊθᾶ. ἈὉποὮ ο τοροῖοη. σἰγῖκας ο σας α5 
λατεὰ απᾶ ππαδατα]. . μοι ποιο ἵ5 πο χοροΒ ου, ο 6Ώαυσο 

{τοπ ἴμο Πἱρταὶ χοπᾶστίης οἳ έλα Ἡ. Ύ. πιαγ ποὺ Ὀθ πιεοσδδατ/, 

ἴιοασ]ι παασ]ι πρ ος αἷᾶ ἴα 1ὲς {ανου, α5 α χηαῇ{ευ οἱ {βίο 1έ 

αγ Ὦο Ἰαίᾷ ἄοπη 48 α ροπενα] ἐταί], ἐμοῦ {π αποϊοπὺ Ἰβησιασας, 

εερθοϊα]]γ. ιοβο  οἳ νο αεί, οἱοξοΙγ οοπηεοἰθᾶ ἹθρεΒ Μου ο 

Ἰἠπᾶνθά ον Ιἄραὐίσαὶ 5ουπᾶς ἵναα ἄθοπηθά ας Ῥοσσίγ, Ῥαῦ 16 16 αν 

ἀἰδογΘαξ πι ελα Ἠοα]ϊδ]. μίμος απᾶ Ὦο γαίέο, “γου δἱοὴ 

Ὅαμ., “ ἕος οἷς :/” . απά Φ. Ῥν., “ ἀεναπί 1: Τρου., “ ἁθ]απίο 

ἆς καί”. Ὀἱοᾶαί, “ ἀαγαπῦ α ὃ 0 Τί0].,  Ἰππαπζί ο 5ο; Οαδίαᾖο 

απᾶ Φομοίξ, “ απἲο 56.” 

σ«Πΐ6 Γ1οο πας {πε ;” τὸ απρόσωπον ἦν πορενόμενο» 
(Η{στα]!ψ, “5 {ορ πας ροΐπσς” 5ο Βαιρθ). Ἰειᾶ., Μ. ο 

ὙλΓοίς, “« ϱοίη ΑποοίοΏί---σοπαπᾶύ παν ;”. 5. Ἐν., “δα [πο ἑίαῖε 

ἀῑίσέο.. Ἐπαὶ Βοατ]θεῷ απᾶ Ὀο]ήίηεοη, “ Ες ο πας ἀἰτοοίθα :”" 

ὙΓακεί, “Ἡδ πας σοἶπσ πι Πῖς ἔισο ἠαιποᾶ,” Ίμο Ἡ. Ῥ. Ἶας 

οορῖεᾶ Ἐγπᾶα]θ, το Ῥνοδαδ]γ ἄθηϊγοά Ἠῖ5 τοπᾶονίης {ποια Έχα., 

« [αοίθς εἶας ενα εππ(ίθ.”. ΤΘ ραχΏοῖρ]θ πορευόµενον πιοῦ Ῥαΐτρ 

ἵα πο σοπϊᾶνα, πό ἵη {ο ποπήπαβῖτο, {πί5 τοπάετίης 18 ἵπασοι- 

ταίο, Βαύ ἰέ πιο ἆτορ να Ἠεῦτανν {άἱοπιαάσ θκρτθβείοι, Ψ/6 ομΏ 

εαὖ, “Ίο πας ροῖπο,” 45 Μοτίοη απᾶ Βαπγογ. 1 εαοπης ἐή5 ας 

απ ο[ίεγηλίῖνο οπᾶστίησ. Ἐοῦ. (1κ.) ταπιατ]το ἐἶιαῦ πρόσωπτον, 
ιο /αοε, ἵ5 Ῥαῦ ἔοτ 1ο ῥΤεύέπος, Ῥεγσοι οἳ ΑΠ 06. Βο 2 007. 

1:11, ἐκ ποΛλλῶν προσώπων τὸ εἲς ἡμιᾶς χάρισμα, Ἡ. Ῥ., “' ἄιο 

Εἰὲ δεεἰοιυεά προπ τς Ὁγ πιθαπ8 οἳ πιαήγ Ῥουσοπς.” 1968 ΠΒ, 66- 

βεηῖας Ταχ. Ἠποίβοι. (πρόσωπον): "κ Πευταίεπιο Ἰπδευν]έ 
ρατἱρΏταςί έππα Ῥδγβοπαγαπι (σπα τεγαπι” 

» αφονανάς:” εἶ, Καοπᾶ. Μ. ἘῬοῦ. (Τσ., {η υεγὸο) τ "Αίίου 

τοτος Ιπιρ]γίης ἀἰνθοίοη Ἱέροπ, οἳ ἰουαγάς απγ Ῥ]αο, οἳ οἈ]θοῦ. 

Φορ Αοἰς 24 : 10, 16, εἲς τὸν Θεὸν-- πρὸς τὸν Θεὸν. 

α«Αμᾶ Πή ἀδοίρίθς- «εοείησ;  ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 
Ἐαπᾶ., ΤοβΙο7, Βοσχ]είή, Βά1γεΣ, Το] να], Μ. Β. Ἠτ., «Τὸ εος 

ἀἰκοίρ]ος----Γ"αγαπέ να.”. Τῆνο αἆνοτο « ΊνΆθη ” {5 ποῦ ΙθοθβςυχΥ. 

Σ «γε Ἴκηον ποῦ οἱ π]ιαί δρ]Ηζ το αχθ;”. Οὖκ οἴδατε οἵου πνεύ- 

µατός ἔστε ὑμεῖς. Ἐαπᾶ., ὙΓαἷκοί, Οαπιρὺθῖ, Μ. Το Ταεσίας 

Ἠεοβρίης ροϊηίς ἐμί6 Ῥαξεαρε α8 πίθιτοσα{νε, “ Ώο γε ποῦ Κπον 

ψ]ιαῦ ερὶε το αχοῖ”. ο ἀπίθερασἃ, Ἑπαρρ, Τἀοῖς, Βολο]α, 
Βομοίί, ΤΥΑΠΕΊΑΙΟΣ6, Ἡ]ο Ίατθ {ο]]οποᾶ ἀΠῖ ριποῦιαΏοἨ, 54ρ- 
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ΚΤπα ΠΑΜΕΦ᾽ ΤΒΕΡΙΟΝ. 

οοἱΊηθ΄ {ο ἆθδαοὗ πιοπ”5 Ίΐνες, Όαί 

{ο βαπθ {λορ, Απά ἴπεγ πεπῦ {ο 
αποίΏου γ]]]ασο, 

δἹ Απᾶ ἰ6 σαπιθ {ο Ῥαβ8, ἴιαῦ α5 

{νου ποπό ἵπ [πο παγ, α. ορτ{αἰἶπ 

ππαη παἱᾷ ππίο Ἠήη, Ποτᾶ, 1 πι] 

{οηοπ ἴπθο πἠίμθγδοσγου 1οι 

βοο5ῦ. 

68 Απᾶ δεις βαϊά ππίο Ἠήπι, 

Ἔοχορ Ίιανο ΊΙιοίθς, απᾶ Ῥίτάς οἳ 

Πιο αἷγ Ἆαυε ποδί; Ῥπή ιο Θοπ. 

οὗ πιαπ Παῦα ποῦ πλετο ἵο ἰαΥ δὲ, 

Ἰοαᾶ, 

8 -- 

λα. σῶσαι. 

σππΕκ ΤΕΣ1. 
ολ - / 3 

υιος τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε 
Ν ” / 2 / 3 

ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι, ἀλ- 
/Α.- 

Καὶ ἐπορεύθήσαν 
/ 

εἰς ἑτέραν κώμην. 
». "2. λ / δΊ ᾿Ἐγένετο δὲ ᾿πορευοµένων 

» - 3 “ -. Ν 

αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ, εἶπέττι πρὸς 
3 Ἂ ια] . ή [ι 

αὐτὸν, “Ακολουθήσω σοι ὅπου 

| ἂν ἀπέρχῃ, κύριε. 

αὐτῷ ὁ ησοῦς, 4ἱ ἀλώπεκες |ἕ 
φωλεοὺς ἔχουσι, καὶ τὰ πετεινὰ 

τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις ὁ 
λ οΝ Δ ) 

δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει 
- Ν Δ / 

ποῦ την κεφαλην κλίνῃ. 

ΒΒΥΙΡΕΡ ΤΒΕΡΙΟΝ. 

:00Π16 ποῦ ἴο ἀθβίτο πθη)8 

Ἠνες, Ὀπί {ο 8419 έλα. Απά᾽ 

ΏιοΥ ποπί {ο οποίας τῖ]αρο, 

Απιά {6 οαπ1θ. {ο ραξ8” δα5 {16Υ δτ 

πετθ ροῖπο «οη πο Ίαγ, 8 ο6υ- 

ἐδίη πιαν δη]ᾶ {ο Ἠϊπι, ]ιοτᾶ, 
π] {ο1]ου θα «πηοτογοατ λοα 

αοθ5ύ, : Απᾶ ἆ65ς5 βαῖᾶ {ο Ἠϊπι, ὅ8 

αΤῃο {οχος Ἰάγθ Ἰοίες, απᾶ ἴθ 

Ῥὶτᾶβ οἳ 1116 αἲν ἆαυε «5ιθ]ίοτβ: 

Ῥτῦ ᾖιθ' βοη. οἳ ππαη. ἹαίἩ ποῦ 

πΊιοτο {ο ΊαΥ 1 Ἰθαά. Απᾶ ὅθ 

58 ἸΚαὶ εἶπεν 

δν Εἶπε 

Ρ056 «παί Ώιθ 6ευ5θ ἵ6, Ὄο Υθ πού Ίεπου οἱ σ]ναῦ ερὶηῖµ 76 εἹιου]ά 
Ῥο α5 πΙγ ἀῑοιριεςῖ Ἠοπονον, 45 1Ἴθτο ἆοος ποῖ 5θοπι ἰο ὃς 

αβ]οίοπύ απἰ]οχίϐψ {ον {α]άπς ἔστε ἵπ {ο 86Πε8 οἱ “Υθ ουσΏί {ο 

ρε” πε νίεν {α]κει Ὅγ αἲ] {16 οαγ]γ οοπιπιαπίαίοτς, {λλαί νο 5οη- 

έθησο ἵ5 ἀεο]αγαίνα, {5 ἆθοπιεά οοπγθο Ἑ]οοπαβε]ά (Ν. Τεςί.) 
τοπηασ]σθ: “Τ 16 πο επηδ]ὶ οὐῄθοίοα {ο 116. πέοτοραίἶνθ πιοᾷο, 

Εναν ποὺ οπθ οἱ ἴπθ αποϊθηθ. οοπηπθηίαίοσθ 4ο απᾶετειοοᾶ ἐ]π6 

πονάς” Τπ Ες “ δαρρ]οπεηίαὶ Ὑοἶμπιο” ο ϱασς: «ΤΠ, ας 

{οπηθ]γ, Ῥτοίος {ο αβαῖση {ο {οτι {ῇ, 6., 1ε ποτά) α ἀοο]αταίίοε 

56ΠΕ6, 45 Ἠανῖης (η Ίεοε οἳ δεινότης, αη ἐπ Ἱπίργγοραβῖνο 

{ουπι) ππογο οἱ αἰπιρ]οϊί αιιᾶ εαγπεςί Ιπου]οαίίοι οἳ α πθὶρ]ιγ 

ἐχαζἒι, 1η βοἰης Ῥείουο Ἠῖς' Ἡεατους ἐαίν Ἱταπὺ οἙ βοῖέ- Ἰςποπ]εᾶσε, 

 .ο Ίποῦ πο ΒΥ π]αέ αρίηῖέ οπά ἀἱεροεϊίοι γο 4τό ποὐαλίθᾶ ἵω 

βαγΊπς 5, απᾶ Ἠο πιποῖ αὖ νατῖαπορ πα ἐο ϱρ]σ]έ- οἳ ἴῑπθ 

βοβρο] οἳ Ίονο ρτοπιπ]οαίθά Ὁγ Ἠίπι, ἩΊο οππιθ πού {ο ἀθείτογ 

παθΏ5 Ῥοχ[6ς, διά {0 8απο {λθῖΥ 6ου]5. 

5 ραπιθ;” ᾖλδε Ἐοπᾶ., Ῥο]θί, Ὑγαιεῖ, μαϊπαϊΙ, Μ. 

Τ119 ποτῖαῇ εἱιοα]ᾶ Ἰανο 18 αφισ] οᾳϊνα]απί, ἴϊς Ῥαρίεῖι Ἱπιρετίδοῦ. 

5 ο (απ Ὦ, Ὑ.) ἵς ἀτορρεᾶ α8 ϱπραβποις. ο ΝΜοτίοἨ, 

ὙΓεεῖαΥ, ἛῬεππ, Ὀ]μαχρο, Ρἱαἷς., Βοβχ]αῦέ, ἸΓακοί, Οαπιρ., ΒαἨΥΕΥ, 

οπά., Τηο]πα]], Μ. 

5 «μθ Ε1ογ πο βοίπο]” πορευομένων αὐτῶν. ἸΝακεῖ, 

Ῥεπη, Ιοπᾶ,, Απους, Μ. Ἱπ Βασοίοις ἰεχὶ, 1ιθ οοπιηια 5 1ποου- 

τθσί]γ Ρρ]θοεά αἴζετ αὐτῶν, Ἰηδίεμᾶ οἳ ὁδφῷ. Τ19 ε.πιθ αυτο 00015 

{π ἴμο Ῥο]ψηϊοτίαν. 

ΟΠ {ῃρ αγ; ἐν τῇ ὁδῷ. Βπατρθ, Οπτρ., ΘάἨΥοΣ, Κοπά., 

Μ., Νοτίοα (ον ἠιοίν ἵναγ ), Βοπτ]εδέ (οι ιθ του Ἅ]. Τηῖς 

οουτεεροπᾶς ΨΙΝ ουσ Ίσα ζοφιεπᾶί 1ποτθ ΠΕΩΙΙΥ παν “η νο 

αγ 
ἅ- α Ὕηογοτος 1” ὅπου (πἷΏι ἂν). ΤάᾷᾶεΙ (πι υργῦο) : Πευ- 

6ὖες πει ἴἶνο εαρἠπποείνο” Ἐοῦ. (Τας.). Ν. οτίοη, Ώμαήρθ, Ῥἱαῖς, 
Ἐζαμᾶ., Θαπσαυ, Μ. « ἨΓπί]ειδοσυαν ” {8 οὈεο]οίο. 

ἀά- Τ]6 ανο]ο εἰλου]ά ο τεἰα]πεά Ίθτθ, απᾶ ἴη ἴμς ποχέ ππθησος 

οἳ {1θ εοπ{θηοθ. 
ο ᾱ β]θ]{ίργβ ;’ πατασκη»ώσει. ΒΥΕ ππᾶ Οππαρ., “Ῥ]ασθς 

οἳ αἰο]ίον.” Το αρρτορτία{θ: αααἰνα]εηέ οἳ “ποβῦ” {5 αοσσία. 

Β9ο Βορε., απηρ..24 121. Ῥεαί. 22161 85:11. Κατασκήνωσις 8 

.” 

Εσκηνοῦν. 

ἀθβηοᾶα Ὁτ Βτείσο]ι.: “Γοευ5 οοπηπιογαϊἰοπῖ», ἁοπιτο]ίωπι, Ἰαδείαείο.”" 

Τη Βερῦ., Ἠζα]ς. ὃἡ : 231, καὶ ἐἑσταὶ ᾗ κατασκήνωσις μοῦ ἓν αὐτοῖς 

16 ης τεπάρηίης οἳ |. "ος ὐς ΠηΠΤ, Ἡπετο 16 τε[ετς Το 0ο 

δασγεά ἡεηί, ος Ἰαδογπασία, ποιο 1: γη ὃ ναὸς τῆς πατασκηνώ- 

σεως, “πο {επρίο ο ἐ1θ Παὐϊαίοπ. 1ήφάεΙ: “Α. Ῥίαςο ἵὰ 

ψ]ήολ οπθ {αῖκος αρ απατέεις.” ἴα οἸαπεῖο τζετ, 16 ἵς τιεοᾶ {ου 

{1ο αοὐ οἱ Ῥϊθομίπο {θηίδ, απσατηρίης, ἑαλίηρ αρ οπ6” «απαγίαι, 

Β]οοπηξ, (ἵα ρατα]]ε], Μαἰζ. 8 : 20) τεπαατ] {λαῦ {πο πγονᾷ ἆοες 

ποῦ βἰσηίγ πεσίς, “ Ὀαέ αππιρ]γ Ῥίασσς οἱ πο]ίατ, γοοδΐ5, 6119] -α8 

Ἴοβο ποιο Εϊτάς οἑέ]ο απά Ῥθχομ.” . Το γαι κατασκηνόω 

(Βοῦ., ἴμοσ.) εἰρηίᾶες “ίο ᾖα ἆοωη α ἐεηέ, 1ο ρέἱοἷι ἐεπέ, ἕο ϱποαπηρ. 

Τα Ν. Τεβέ, ροπθτα]Ιγ, {ο βοἱοιίγη, ἰο ἄτυρ]], απᾶ, 8ροίθυ οἳ Ρἰτάε, 

ἴο Ἰαιπί. Έο ἐν τοῖς κλάδοις (Μαὐ, 18 : 8) τὰ πετεινὰ--- 
κατεσκήνωσεν ἓν τοῖς «κλάδοις (11ο 15 119)1 ὑπὸ τὴν σκιὰν 

αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνοῦν (Μος 4 : 99).. 
Ῥε, 104 :19, Ἀπ' αὐτὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκη»ώσεε, 

“ρου μθπα (1. ϱ., 1 {περς) εἶναι] 1ο Ῥϊνᾶς οἳ ιο αἲτ. ἀπνοι]»" 

Ἐαἰπαὶ (οι Μαίδ. 8: 20): “Ῥοαυ κατασκηνώσεις ΠΟ ο9Μέ, 5οᾶ 

ἸαΗδι]α εἰσπίβονπίατ, Ίοσα αὈί τοΐπογες οοπβἰάσπ οἱ (αἰοθομηί, 

ἐεοᾷ αἳ Ἰη]ατία ος -Βίο γαιραπι κατασκη»οῦν ἆθ ατῖρις η 

χηπιῖς οχῬοταπι οοηβ/αθα ος οὐ ᾳαἰθεοθηίθης Ἱερίέαν Μαύί, 18 «92. 

Τπο, 18:: 19, πε(ιθ κατασκη»οῦ» τεβροπᾷεί Ἠεῦ. ’1Ώ σεᾶ γετθο 

ἨΞ, αποᾶ ἄθ αγίρας δα αβτραίας, αἲ εἴδ οοπαπιογανὲν Φἱεθέστε, 

φετδατί, οοπβἰάοιθ, πὸ Ὥαη, 4:18 αὈί Ἱπερᾶο. ἴνα αά πλ ραϊδατα- 

Ἂπ «ἀποϊιπος “αρα[ῖοπ,” απά "Ιοᾶσῖως” αἲθ 
πθοθεβᾶτν {ος τεπαρτίπς οἶμος.ατθεῖς γοτᾶ», “ αἰιε]έριβ”. ἵ6 ἆθρπιεά 
πιοδέ αρργορσίαϊ. 19 8 ἀθβποά Ὁν Πεδίο: “Τα πηνίον 
οογεις ου ἀρίεηᾶς {τοπι ἴπ]αΥ οὐ 4ΠΠΟΥΕΠΟΘ. -Α. Άοιο {9 5 θλαἱίο 
{τοπι ταίπ απᾶ- οἴθε {πο]οπιεποῖος οἳ ἐπο περίλετ ; Ἔλο {ο αρο οἱ Β 

θρ ἶ5 α ολε]ίεν ἴτοπι 11ο 1178 οἳ, πο βπ.” 

«έπη Ἱοσίαρ ρ]απί αλα! -αἱᾶ, 
{6 Ἐχοτα  Εἐοττας , δἶνε[έετ, -ἂπιᾶ Ἴκοτα 1θαῦ α -βμαὰς."'---Ῥοςς, 

Οοπιρατο [ε. 104 : 11, πῃῃ ΒΛΒΙ1Ξ ΙΤ ΟΠ, Ἠ. Ὑ., 4 7ου 1 
Βἰοτῖς, ἴ1λο ᾖ1-ἴγθθα 81 1185 Ἡοσςρι” Κατασκηνώσεις ἵα τπᾶςτεὰ 
α Ὑγομπαπρεπ” Ὁψ Ώο ὙΓούίο, "Β. Ε., “ παρίθαίοπς: ”. Τοείαη, 

α αἰβῖος ἀοπᾶς Παρέας ”. (ρίασεα σ]ηατο ἔἶνου ἀπεῖ], 1.6, ἀπολήηρ” 
Ρ]δοος”)/ Ρἱάΐς,, “ρ]αοθα οἱ τεέ;'' Ῥ/ακοξ, “τουβί 
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ΙΝα ὔΑΜΕΡ) ΥΒΗΒΙΟΝ. 

69 Απάᾶ Ἡθ εαϊᾷ ππίο αποϊηου: 

Ἐοἱίοιυ 1ηθ,  Ῥαΐ Ἰς εαἰᾶ, 1ιοτᾶ, 

ϱυῇευ πιο Βγδῦ {ο ϱο απᾶ ΤαΤγ πιΥ 

2115. 

60 θεα δαίά απο ἀΐπι, Τιεί 

ιο ἄθαά Όταν ἐλιαῖς ἄθαᾶ : Όπό ϱο 
ἴλοι απᾶ Ῥτθασὰ {πο ήπσάοπι οἳ 

6οᾶ. 
61 Απᾶ αποί]θτ 815ο σαἱᾶ, Ποτᾶ, 

Ι πίῖ {ο]ίοπ {θο; ἹῬαέ 1οῦ πιο 
Πγδί ϱο Ῥίά νεπι {πγέποἩ πΠίο] 

αἲθ αὖ. Ἀοπωθ αὖ πι Ἠουςο. 

60 Απά ὧοδαβ δαἱᾶᾷ πηίο Πήπῃ, 
ο πιαπ Πατίπς Ῥπύ Π5 Ἠαπᾶ {ο 
Ώι9 Ρ]οησἩ, απά Ιοο]ΐπο Ῥαοῖς, ἶ5 
Πΐ {ου {ο Ἱπράοπι οἳ οᾶ. 

ο ΟΒΑΡ. Χ. 

ΑΕΤΕΕ 16596 Π]πσς, {1ο ]ιοτᾶ 

αρροίπίοά οίνου 5ογοπίγ αἱξο, απᾶ 

ροηὀ ἐνθπι ἦπο απά ἔπτο Ῥοίουο Εῖ5 

[8ο Ἱπίο 6τειγ οἱ γ, απᾶ Ῥ]αοσθ, 

πα λθτ Ὡς Ἰήπιςθ]ῇ πγοα]ᾶ ο01η9. 

9 ἘΤ]ιοτείοτθ βαϊᾶ Ἱθ πη{ο 16Η), 

᾽απεεκ τεχτ. 

δὲ πρὸς ἕτερον, ᾿4κολούθει µοι. 
«ο δὲ εἶπε Κύριε ἐπίτρεψόν 9 2 ρ 

3 / - / Χ 

μοι ἀπελθόντι πρῶτον θάψαι τὸν 
πατέρα µου. Ὁ' 'Εῑπε δὲ αὐτῷ ὁ 
Ι ο 2 Ν 9 

ησοῦς, ᾿4φεέ.ς τοὺς νεκρους η 5 
. Ν αν / Ν 

θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς σὺ 
δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασι- γ 
λείαν τοῦ Θεοῦ. ϐ Ἠΐπε δὲ καὶ 
ο . ’ / 

ἕτερος, .4κολουθήσω σοι, κύριε" 
ο ΔΝ 3 / / 9 

πρώτον δὲ ἐπίτρεψον µοι ἀπο- 
, - 3 Χ - / τάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν µου, 

9 λ λ Ν υ - 

δρ Ἠΐπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ᾿]ησοῦς, 
» Δ ευ Ν Ν - 5 

Οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα αὐ- 
-  » ο Ἆ /: » 

τοῦ ἐπ ἄροτρον, Καὶ βλέπων εἰς 
Δ / Δ 

τὰ ὀπίσω, εὐθετός ἐστιν εἰς τὴν 
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 

0ΒΑΡ. Χ. 

374 δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ 
/ / 

Κύριος καὶ ἑτέρους ἑβδομήκοντα, 
Ν 3 / ” Ν 5 Δ ’ 

καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο 
Ν - .ν 

πρὸ προσώπου αὐτοῦ, εἰς πᾶσαν 
/ Ν / ο Ὁὁ 5” 

πολιν καὶ τοπον οὗ έµελλεν αὖ- 
Ν εν 9ο 3 

τος έρχεσθαι. Ἔλεγεν οὖν 

ΤΕΥΙΘΕΡ ΥΕΠΒΙΟΝ, 

Ἡθ σαἱᾷ {ο αποίλατ, Ἐο]]οτγ πιο. 

Ῥαό Ίο εαἱᾶ, Ιογά, “ροτιιῖέ πιθ 

Πταί {ο 5ο απᾶ Όττγ ΠΙΥ {αίμου. 

ΕΑπᾶᾷ ὁθβας 5α1ᾶ {ο Πΐπι, "θατθ 

θ ἆθα {ο Όανγ Πιο οὔα 

ἀεαᾶ: Ῥπῦ ϱο {ποια απά ραρΗςΏ 

ιο Ἱποᾶοτη οἳ ἀοἄ. Απά αἩ- 

οἱμογ 45ο δα1ᾶ, Ἰμοτᾶ, ἵ να 

{οἩοι ἰἶθο; Ὀαό ροχπῖό πιθ 

ἀχςί {ο Ὀἱὰ {αγαπο]] {ο 411959 ἵπ 

πΙΥ Ἠουβθ. Απά δεις δαῖᾶ 1ο 

Εἶπι, Νο οπο, Ἠπτίπς Ῥαΐ 8 

λαπᾶ {ο ἔιο ρ]ουισῃ, απᾶ |]οοΚκ- 

ἵπς Ῥαος, {5 46 {ον {16 Ιπσᾶοπι 

οἱ ἄοᾶ 

Ο0ΗΛΡ. Σ. 

ΑΕΤΕΒΕ ἴἶιθξο ἰπ]πρς, 11ο Τιοτᾶ 
αρροϊπἰσἁά εοτοπἰγ οἴποτς "αἱξο, 

απᾶ υποπί 11ο {ογ{Ἡ, «πο Ὦγ 

πο, ἰπίο 6Υ6ἵΥ οἱ απᾶ ρ]ασθ, 

πηθτθ “πο Ἰηπιδε] πας αΏοπί 

εἴοᾳο, 'Τμθη Ίο δαἱᾶ {ο ἔλθπι, 2 

{α«Ῥοπήές”. ἐπέτρεφόν. Βομαῖ, Ὠἱοῖς., Οαπαρῦο], Βαπγει, 
Κοπά,, Μ. 6ο οἱ. 8 : 92, ποίθ. 

5 “Αρᾷ;”. δὲ, ἈΏλατρθ, Ῥδηπ, Ὠϊοις, Ἠλείπι. Ὦο αἲ ἴμθ 

οοπηπηθποεπηεπύ οἱ τ. 69 (Έἶπε δὲ). Ὑπαὶρ., “ ἀἰκίαα :”. 66. απᾶ 
Β, Ἐν, “οὐ: Το6υ, “153 Τα], “Ἐ:” Περ. Ν. Ῥοεί., η. : Το 

Ρατίο]ο ἵ ἐταπε]αίεά Ὁγ Έτας., Ῥοσα, ΟπείαΠο, ὅςεμεη, Βε]σίο, 

Ἰΐμας, Ὦο ἸΜείία, Ῥαπίεα. Το Ἠ. Ὑ. Γοἱοποᾶ Τγπᾶαίο, ἵπ 
οπή ἑμπρ 1, 

Σ «ῆρατος” Ἄφεε Βοαταί, Ὁπαιρο, Ὠῖοι., Απρις. Ἐοῦ, 

(1αχ., ὑπ υεγύο): " Ἠάι απ αοσ. απᾶ Ῥτεάϊοαίο {ο ἴσαυε, ο ἰεὲ 

τοπιαύη, ἵη ΑΠΣ κέαΐο.”. 8ο (1. .) Μαι. ὅ :94: 81181 18119: 
32122. Ματίς 19:12. ΤακοΦ: 89: 11 :491 18 : 99, εἴο, 

{ «λος οὔπ:”. ἑαυτῶν. ἸἼλοσι, 9ματρθ, Ῥίοῖς, ΤΝ α]εοβε]ᾶ, 

Ἐαπᾶ, 8ο Ἡριι, ὃ : 28, τὰ ἑαυτῶν σώματα, Ὦ. Ὑ., “« Ε]ιθῖτ οἵπ 

νοᾶῖες ;” απᾶ γ. 29, τὴν ἑαυτοῦ σάρκα, Ἡ. Ἡ.,  Ἠὶς οἵση Περί, 
ῬΜΠΡρ. 2 14, τὰ ἑαυτῶν, Ὦ. Ὁ., “' Μ5 οψη ἠλίηςς: απᾶ ν, 19, 

τὴν ἑαυτῶν σωτηρία», Ἡ.. Ὑ., “οι ΟΝΏ βαἰναίίον ;”.ν. 21, τὰ 
ἑαυτῶν, Ἑ. Ὑ.ν " Μιας οσα” 1 Της. 2: 8, τὰς ἑαυτῶν φυχὰς, 

Β. Ὑ,, “οἱ οἵη βου]ς.” ι 

} «Ῥρογπί” Β6θ οἩ. 9 : 59, ποῖο, 

Α ῥα]εο” καὶ. Τμ ροδἱΏο 16 ϱΊγεη {ο “8ἱ6ο”. οη ιο ρτουπά, 
"ημας ἔμεγο {5 η οῬδοπτίρψ 1π ο Ἡ. Ύ. Ὦσ ἴμθ Ιοσβίοι οἳ ἐς 

ποτά α[ζοτ “ βογοπίγ; ας Τόν ἱπρ]ίες ἐναῦ Ίιο ]αά επ {οία 

βογοπίγ ” οἩ 3 ἔουπιθς οοσαείοπ. «Ἐτέρουε (" οἴμεις ”} τοῖρτς {ο 

ἄιο ἔψε]νο αροεἰ]θθ τνλιος παεδίοα 15 γοσοχάσᾶ ἵπ οἳ. 911, Το 
βεπίθπος 5 εΠρσα], 88 απο τεπιατ]κς (ἐπ ἴοεο): “Ἑβδομή- 
ποντα εδ {οπιυ]α, θἱ]]ρισα, Ῥοβῦ ἑτέρους οοπηπια Ῥοπθπᾶσπι, δὗ 

εαραπά[εηάυπι: μαθητὰς οἵτινες ἑβδομήκοντα, 8ἱἱος ἀῑδοίρα]ος 

Ώάπιθος βερθιαριηία τ. Ἰ, 6, “ οἴἶιος ἀἰδοίρ]ες αἶκο, πο Ἴετα 

εεναπίγ ἵη παπιροτ.”. 868 οἩ, 25 { 52, καὶ ἕτεροι δύο κακοῦργου, 

Ἰνθι  Όπγο οὐμθτς γιο πγθτθ ππα]σ[ασίοτς,” ο5, π1ογθ οοποἰςείψ,  ἔπο 

οὗλοτα, «πια]θίαοίοσς... Οαπιρα Νοτίου, Ῥ]οοπι. (Ν. Τ.), Ῥεα, 

Άπσας, Μ., Βαπ7ετ, Ὠϊα]ς., απᾶ Όλατρο Ίανε “βογεπί οἴμεα 

αἱεο.” 

ο ρηί---ἴοτι;”. ἀπέστειλεν. Βο (Β. .) ἵη ν. ὃ, οπᾶ αυ 

10151 19:41. Μας δ {141 611, ος, Άπρς, 

5 α Ἠπο Ὦγ ἐπος”. ἀνὰ δύο. Βολτ]οβῖ, βπσρθ, Βαήγοτ, Κεπᾶ 
5, Ἐν. 6 ἄθια ὃ ἄεισ ;” Τ06).,  ἂθ ἄοξ ση ἀος.. Το Πουναϊείῖο 

ΕΟΥΠΙ δύο δύο ἵ5 Ῥνοροτίγ τοηᾶστοᾶ ἔἶνας, ας ἵη Ματ]ς θ:π. «πο 

απᾶ Ὅπο ” αοοογᾶς π δι οἳτ ἡθιις ζοφιεάί, . 

4 “η πας αροαί ;” ἔμελλεν. Νοτίου, ῬουἨ, ΠΓαἷκαξ, βαστος 

Κεπᾶ., Τηεἰπα]!, Απσας, Μ. 9ο οἷι. Τ : 2, απᾶ 9 : 81. ποίεΒ, 

5410 βο;” ἔρχεσθαι. Ῥθηυ, Οαπηρ., Μ., ταχᾶοσίς, (, απᾶ 
8. Εν, « αἶἷο τ”. Τρες., “ ᾱ ἴνο 

Ε «Ἔμρας” οὖν. Κεπᾶπαῖ, Μ. Άπρας. Τλῖς ρατβοῖο ο ση 
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ΚΊΝα 2ΑΝΜΕς) ΤΒΕΘΙΟΝ. 

Τπο Πατγθεύ ἐγαὶγ ἐς στοαῖ, Ῥαή 
ἴμο Ἰαῦοαταιβ. σε {6Υ: Ῥταγ 7ο 
ἠετείοτο {11ο Τιοτᾶ οἱ {16 Ἰαχγοβί, 
Όιαῖ 1ο πποι]ά 5οπά {οτι Ἰαβουτους 
Ἰπ{ο 115 Ἱαττορί. ̓  

ὃ ἄο γοιγ΄παὖδ: Ῥομο]ά, 1 
5επά γοι {οτίμ α5 Ιαπι5 απιοης 
πο]νθΒ. 

4 Όαττγ ποϊί]μαυ Ῥγ5θ, ποΥ βοπἱρ, 
ΠΟΥ 6.068; απᾶ βα]πίθ πο 1ππ Ὦγ 
{πο6 παγ. 

ὅ Απᾶ Ιπίο π]αίςσορτογ Ἡοιξθ 
γο οπίου, Πγδῦ 6αγ, Ῥθαορ ὂε {ο 5 
ποιςο. 

ϐ Απᾶ 1 {πθ 5οπ οὗ Ῥθαςο Ῥ9 
ἔλοτο, ουσ Ρρεᾶσθ 51811 τοβί προν 

: 1 ποῖ, 16 αθ]] υτη Το του 
Ἐν αα. 

απβηκ ΤΕΧΤ. 
Ν 3 Δ ε Δ Ν 

προς αὐτους, Ὁ μὲν θερισµος 
λ ς Δ 3 ’ "3/ 

πολυς,. οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι" 
δεήθητε οὖν τοῦ Κυρίου τοῦ θε- 
ῥισμοῦ» ὅπως ἐκβάλλῃ ἐργάτας 
εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. Ὑπά- 
γετε' ἰδοὺ, ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς 
ε 5 / Ν 
ὡς ἄρνας ἐν µέσῳ λύκων. “ μὴ 

΄ / Ν / 

βαστάζετε βαλάντιον, μὴ πήραν, 

μηδὲ ὑποδήματα". καὶ µήδένα 
Ν Ν ερ 3 / δ μ 

κατα την ὅδον ἀσπάσησθε. " «Εϊς 
ΝΔ δ Ἂ ».) ... 6 .. 
ην ὃ ἂν οἰκίαν εἰσέρχησ' 6 πρω 

τον λέγετε, Ἑδρήνη τῷ οἴκῳ του- 

τω. ϱ καὶ ἐὰν μὲν ᾖ ἐκεῖ ὁ υἷὸς 
; / εἰρήνης, ἐπαναπαύσεται ἐπ αὐ- 

τὸν ἡ εἰρήνη ὑμῶν: εἰ δὲ µήγε, 

ἨΒΥΙΡΕΡ ΥΒΕΒΙΟΝ. 

Της Ἰατγεςί εΙπάθεά Ἱδ στοαῖ, 

Ραΐ 19 Ίαροτετε αὖθ {θυ’; "ργαγ 

ἔποταίοτο ιο Τιοτᾶ οἳ ἴἶιο Ίιαγ- 

{ο ποπᾶ {οτί ΙαΏοιθις 

4ο; Ῥομο]ᾶ, 8 

15επᾶ ου {οτ{]ι α5 ]π1Ώ5 αππο τρ; 

τοςί, 

Ἰπ{ο 5 Πατγοςί. 

ποἱγος, Οαττγ πεϊίλον Ῥητεο; ἆ 

ποτ 1ραρ, πο 5ος: ατπᾶ 5ο]ιζο 

Ἀπά {πΐο ὅ 

ππλοἴρτθν ἨοἩδθ Το οπίου, Ἠγδί 

Ίπο οπθ ὮΥ 19 παγ. 

βαΥ, Έοαος ὔᾳ 10 ἐ]λή5 ἸοἈ5θ. Απά ϐ 

Ἱπα 5οπ οί Ῥθαορ οἱ {1θιο, τοις - 

Ρθαοο σα] τοςδύ οἩ ϱ]ήπι: «Ὀαό 

ἁσποίθς πο {16 οοπδερµεποε, Ῥπῦ 11θ Αθθμοπεο οἳ 916 οἶμαξε οἩἨ 

αποίµεν, Ἱανίης {πα {οτορ οἱ “ Ποη,” «ποπ. Εοὺ. (Γοτ.). 

(5. Υ.) Μας Τι 111 191191 18 127. Ίο 811, 10: 6:19: 

10 : 97, δἷο, 

5 «Ιπᾶρθᾶ :”. μὲν. Βοαησβ, Ὠίας., ὙΓαοξ, Θπγον, Ιζοπᾶ., 
Ἀπρις, Τπεἰνα]!, Μ. - Ἐναϊψ” 18 τεραἰτεᾶ {ου οἴλεν πονᾶς, οπᾶ 

ο[έεὮ χθοείγθς απ ἄπιρτοροτ οπρ]ιασί», 5 πθθᾶ ἵη ἐμίς ραξξασο ΊΏ ἐς 
Ῥ. ν. 

ταν”. δεήθητε. Ἔπειε {5 πο πθοθεεϊ Γον ἱπίτοδποίης 

γε Ἱπ Ες Ἰηβίβηος, α5 ἴλθ Ῥτοπουη 16 πού επιρ]αίο. Τέ 1 ποῦ 

Ἱηεετίοά Ὢγ Βοα]είῆ, Νοτίου, Ὠϊαις, ὙΠακοξ, Ὁρπιρ., Απσις, 

Βαπγου, Ἰοπάπίοῖς, Μ., σηᾶαϊο, «εμενα. Ίο Ἡ] Ὑ. οορϊοᾶ 
Οπαηπιθς. 

Ι α {0 θεπᾶ [ΟΣΗ 1”. ὅπως ἐκβάλλῃ.. Ἰηθίθαᾶ οἳ ἐκβάλλῃ (ρτοςέ. 

βαΏῇ.), ἀτιεερασ, Ἑπαρρ, ΤΙζέπι., 4ὔεοιμαη, Φομοῦξ, Ῥ]οοπιῇ, απᾶ 

ζιπω] Ἔανο ἐκβάλῃ. Οἱ 1 οοπίτατγ, Σιαομπησπη, Τἱβσ]ιοπά ου, 

μεθ Άσε πι {11ο Ταχ, Ἡεοορί, Βο]ιοίί Ίιας ἐ]ιο ΓοΠοπίης 

ποίΐο: “ Βοηρέατοπι να]ς. ἐκβάλλῃ ουπα 1μασοςπη. ἐθηπίππας., Α]ίθυα 

ἵη οοᾷᾶ, «ααἰάθια Ῥουπια]ής (9 πο) 6χρίοστα ἐκβάλῃ οκ Μαϊῖ, 

9 58 Ῥνοίοσία,”. Το τομᾶριίπς Ὁσ νο Ιηβηίέίνο {πείθρά οἱ ἐ1θ 

Ἔηρ. κα ήαποίίτα, ἴς 1ΠοΥΘ οοποίςθ, απᾶ θᾳπα]ἰγ σοινεο. Όο Θοαγ- 

1εὐΐέ, ἹΝοτίοπ, Ἰλαζεί, Ἰαπᾶνϊοῖς, Ῥαπγαι. Θες Κἴλπετ, ᾷ 929, 
Ἐεηι, δ. 

Σα60ος” Ὑπάγετε, Βοατοίί, Ἠγος]ογ, Βαπγον, Ἐεπᾶ,, Μαι- 
ἀοοῖς, βο (5.Υ.) Μα, δτ41 916: 181441 18115: 19121: 
2014, Τ] 21 128: 26:18. Μας δ: «19. Ἐου. (1ωεσ., ἵπ υᾳτῦς) : 

6 πθπου. ᾖ, α. ἰὸ ᾳο, ϱο αμα ἴο α Ῥίασθ” Ἡτοίξο]ιπεῖᾶαν, « αὖεο, 

ἀἱεοείου" θα πο ἱπίταπαίμἰνείγ, ἐλής γι» αἰσηίβος “{ο ἄθ- 

Ῥαγέ,” αιμᾶ οΓἴθη εἴπιρ]γ “ ἰο ϱο”. “Το Ρο ουθς Ίναγ ” 1ς οὐκο]οίο. 
παἱρ., Ἐσας., Μοπέ,, ὁ Το)” 0αρία]., « Ταβῖίο;”. ᾱ. ομᾶ 8. Ἐν. 

πνμα ”.Ἱρουίαη, “ Ιάο5.”. Ἠοευ. Ν. Τεει, 129. Αγοίας, ο]. 

Ἄ]ίαιπαίῖνο χοπᾶσχίπα, “ ἄορασί,” 

κ ’ρηρ;” πήραν, ερ ολ. 9 τ-8, ποῦθ, 9ο ἈΝοτίοη, ΟΑπΡ., 

Άησας. Τις Ἡ. Ύ. {οοῖς “εορ” (που οὐβόιοίς) ἔνοπι λε 
6ο| ἄεπεναν Ὑοτδίοι. 

1 ΑΠΟ 0Π61” µηδένα. ἈὉματρο, Τμοπα., Ἀουίος, Ῥεπη, Ὠϊοῖς, 

Βοαη]οῦ, ἸλΓαιτοί, Θαπγετ, Ἐοπά., Δησις, ΓΠεϊνα, Μ. ϐΘ. Έτ, 

4ηθ---Ρ6ΙΒΟΠΏΘ/” 1061, πας; Βοΐρ., “πἰεπιαηί /”. ο Ἰαιίε, 

“πϊσπιαπάεη ς”.. ὨαΠ., “εἶῃσοπ;”. πιο. Νου, Έπτασπιας, ΈῬεσα, 

Φολούέ, 4ὅςομεη, “« πθπίηρπι,” 

π (ἐπνμαίργογ Τποπι, Θμαυρθ, Μοσίου, Ῥεημ, Ὠϊοῖς.,, Θοαγ- 

16ΐ, Κεπᾶ., Οαπιρ., Άπσις, Βαπγαι, Μ. 

α΄ αϱ βοης” υἱὸς, Ἴλο «ατίο]θ. ἵ5 σαποοἱοᾶ Ὁγ ατὶερῦ., Έπαρρ, 

Τηθί1ς, ΠΠπι,, Τιαοἶπι., Γςολοπᾶ., Θολοῦέ, Φομοῖσ, Ἐϊοοπέ,, 118 

Ἰαέέου χαπηατ]κς: “«Τ]1ς απο] ὁ ἵ5 οπιέθᾷ {πι αἱπιοξί π]] {μα ε5έ 

ΜΡΒ., 8οπιθ Ἐαἴλες, οπᾶ πθατ]γ αἩ ἴπθ οατ]σ Ἐάἱάομε.”---ἕ 16 

5689 5, οπε ἀεεγοΐπρ ουν ὀἰεσίπς. Το αγῆοἰο 15 ρτορε]γ 
οπή έθά 1ν {16 (γαηξίαίάοης οἳ Βηαχρο, Φοσίοῦ, Ίὴ θείο, Ὀ]οῖς., 

Οαπιρ., Κεπᾶ., Β4πγθν. 

ος ᾗ, Ῥεπη, Αηρας. Της αοοοτᾶς η Ῥτεςοπό αξασθ, 

Νοτίόα, βοαχ]είζ, ὋΌαπιρ., Καπᾶ., Μ., Ίγη- 

ἀαῖθ, Όναμπιοι, (θπθγα, Ἠλαίως, Λο Ὑπαἱσαίαο, «Παπ 

(οοίετίης, 5 πεωσοι],, ἵο βΙας; ἁοπιὶ Ῥεΐης «7επιζπίπε). Ἐτασπιυς, 

Μοπί,, Θομοῖέ, Ῥασα, ἀὅδοβαι, “θυμες ουπις”. Οαθία]., “ἷα ὁοσ” 

Βε]σ., “ηθπα;”. ο Ὑγοίία, « ἴμπι ;’' Τρου., “ ό]  Α5 8 πιαθου]ίηθ, 

αὐτὸν τ6[θγΒ Ίο υέδε: αἰήιοισ] οἴκῳ 15 πιθβοσ]ΐπο, 1έ 18 {116 π1στθ 
τοπιοίθ απἰοσεᾶσπὀ. 1η ο Ῥρατα]]ε], Μοβέ. 10 : 13, ιο ργοπουη 
ἵ8 {οπηηίηθ, αὐτή, απᾶ πηαςὲ ὧο τομᾶρτεά “16, ας 198 απἰθορᾶθηέ 

18 οἰκία {Γπαἱπίπ). Τη 118 Ἰηθίαησς, 1116 ἐεΐεα οοπνογθά Ὦγ οἰκέα, 
ἴε ταίλος “ [απ]γ,” εναν “ Ἠουρο.”. Ἰοτ]άπορο 8 Ῥνοάιοπέοά ποὺ 

οἳ να Ἰουςο, Ὁπυ 195 ἐπλαδήαπί. Όοπηραο Μα. 10:11, 19, 

τές---ἄξιός ἐστε-----εἰς τὴν οἰκίαν», ἀσπάσασθε αὐτήν. 

α ᾱ Ῥαῦ 16 ποῦς”. εἰ δὲ µήγε, ποπ, Ῥεπη, Ν ονίοη, Τμοἡναῇ, 

ασνγογ. ἨΜοπί,, “οἱ νορο που.” Ἠποβ., Ῥθσα, Οαδία]., βο]ιοίέ, 

ὔεομοη, “ αἶη ποῖπας ” δοο Τιονειαίέ, Ῥἱοί., “ εἷα ταίαις ”}. 1ου 

(1εχ., γέ): “Εὶ δὲ µήγε, Ἱ. α. -εἰ δὲ μή, Ὀαἳ βίτοηραν, διά {ἴ πού 
5ο ὡλαερά, 1ξ οἰλετωῖθε, 1ωακο 10 : 6, διά { ποῖ, οἰμεγιυίκε”. ΤΗἱ8 

» α]ῆπις” αὐτὸν. 
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ΚΙΝ6 ΙΑΜΕΞ) τΕΠΕΙΟΝ. 

Ἱ Απά ἵπ- {116 8απιθ Ίοιςο τ6- 
πιβΙΏ, θ8πο απά ἁτίη]ζίης βαοῇ 

Μπίηπςς α5 {νου στο: {0Γ’ Ἑιο 14- 

Ροαχοξ 18 ποτ μγ οἳ μῇς ή16,. «ο 
πού {νοπι Ίοιςθ {ὁ Ἰοιςθ. 

8 Απά Ἰπίο π]αίδοθναυ οἵίγ 7ο 
οπίθῦ, απά {1πεγ τοοείτο οι, θαῇ 
βαο]ι Ππΐπρς ας ατθ 5ο Ῥείοτο τοι. 

9 Απά ησαὶ ἴ]ιθ βἰοῖς ἴἶναί αἲθ 
Πιοταῖπ, απᾶ 5αγ υπίο {π1θήι, Της 

Ἰπσᾶοπα οἱ ἄοά Ἱδ οοπιθ π]σ] 
ππ{ο γος. 

10 Βαῇ Ἰπίο πἩθίβο8γεσ ο1{γ ο 

ϱη{θυ, απᾶ {167 τθοσῖτο τοι ποῦ, 

βο γουιτ παγς οπό Ἰπῖο ἴ16 εἰτθρίς 
οί {11ρ 5απ1Θ, απά 5αγ, 

11 Ένευ Όλο του ἄπδί οὗ σουτ 
ασ π]ήσο] ο]εανοίἩ οπ Ἡδ, πθ ἆο 
π]ρθ. οἳ ασαηδέ γοι: πολπΠ{]- 

αΠΕΕΚ ΤΕΣΤ, 
315 ε - ῳ ΄: γα 5 
ἐφ ὑμᾶς ἀνακάμψει. ἐν αὐτῇ 
να , 3 , 

δὲ τῇ οἰκίᾳ µένετε, ἐσθίοντες καὶ 
ΔΝ 3 1 - ΄ 

πίνοντες τὰ παρ αὐτῶν' ἄξιος 
. - - 

γὰρ ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ 
Ν 

ἐστι μη µεταβαίνετε ἐξ οἰκίας 
εἰς οἰκίαν. ὃ καὶ εἰς ἣν ὃ ἂν πό- 
λεν. εἰσέρχησθε, καὶ δέχωνται 
6 μι / λ / 

ὑμᾶς, ἐσθίετε τὰ παρατιθέµενα 
- / Ν 

ὑμῖν, | καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν 
- - Ν / » . 

αὐτῇ ἀσθενεῖς, καὶ λέγετε αὐτοῖς, 
3 15 ς - ε / 
ἴγγικεν ἐφ ὑμᾶς ή βασιλεία 

ο - 10 ᾿ Δ  Ἀ / 

τοῦ Οεοῦ. εἰς ἣν ὃ ἂν πολιν 
/ Ν / 

εἰσέρχησθε, καὶ μη δέχωνται 
ς 5 { Γ Δ 

ὑμᾶς, ἐξελθόντες εἰς τὰς πλα- 
/ ».- 3/ 11 ΔΝ Δ 

τείας αὐτῆς, εἴπατε, '' Καὶ τὸν 
Χ 9 / ε - 

κονιορτὸον τον Κολληθεντα ημῖν 
” - { ΄ . / 

ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν ἀπομασσο- 

ἨΕΥΙΕΕΡ ΥΡΒΞΙΟΝ. 

16 πο, 16 αἶα]] τθίυτη {ο "7ο. 

Απά ἵπ «ναί ποπρο τεπιαίη, θ8{- 

ἵπς οπά ἀπίπίάπα «πηαύ {ιδ 

Ίατο: {ου {ψθ Ιαρογος {5 ποτιιγ 

οὗ μς "πασθςδ. {ο ποῖῦ οπι 

ποῦᾶςθ {ο Ἠοτδθ. Απά ἱπίο τπ]ηαἰ- 

6Υ6Υ ος σε οπίθτ, απᾶ, 1ο 

χοοθίγθ 7ο, οδί "πηαί ἵς οί 

Ὀθίοτο γοπ. Απάᾶ Ἠεα] ἴ]ιο βἰο]ς 

επ {6 απᾶ αγ {ο παπι, ΤΗ9 

ΚΙπσᾶοσπι οἳ αοᾶ σᾷναπείη πθας 

{ο τοι. Βαΐ Ἱπίο Σφλαίοτου 

οἵγ Σο οπίοσ, απά {16Υ τεοθῖτο 

που ποῦ,'σο οπ! ἵπίο "{5 5ίσοθίς, 

απᾶ 5αγ, Ώτοαπ {1ο «ἀαδί οέσοις 

οἱ π]ἡῖο]ι οἰθαγαί]ι «{ο τς, "πθ 

Τ 

Ρχαβς 15 οἴίοι τεπᾶενεά Ὦγ “οιετίςε”. ἵη ὧνο Β. ., ο, δν 

ππογθ. θχαοίπσςς (45 ἵπ 3 0ος. 11 « 16), “18 οπονπῖςο” εηαἰνα]επίύ 

ἵη 88η5ο {ο « Ῥαῦ 1 ποῖ,” 

5 «ασαίη. ἵα ο Ὦ, ο ἵς βαροτβποις α[ου “τεαη;” ας 
{6 ἱππρ]ίθς πιοθ αι οπο Δοΐ ο γοηζηρ. ΌὉοπρατο Μαι, 

2:12. Ἠευτνενς 11 :16. “Ασαν 16 οπή οᾶ Ὦγ ΤΠοπαεοῦ, 

Βλατρε, Ῥεπη, δουίος, Βοσ]θίξ, Οαπιρ., Ῥαμγας, Καπάσίοῖς, Τ1ο]- 

νο, Μ. 

.α {πας Ποπφε;”. αὐτῇ-- τῇ οἶκέᾳ. Ἱ αἰεβε]ᾶ, Μ., Μινᾶσε]ς. 

οἱοῦξ, ὅςομοι, “ ἵπ ]α- -ἄοππο :”’ 8. Ἑτ., “ ορζθ πιαῖδοι---]ω 5” 

Τέ41., “ ἀπεῖ]α οαςα.. Τμ χεπάενίης οἳ ἐς Ἑ. Ὑ. ποπ]ά τεαπίτα 
ἐν δὲ τῇ αὐτῇ οὐκέᾳ. 

δν πα λον Ἠβνοι" τὰ παρ αὐτῶν. 9]αιρθ, Ῥθυα, Τ]ε- 

πα] (ὁ γναίονου ”), Μουίοι, Α1σας, «ΤἨεγ Ίανο”) ἵς βθᾷ αἶξο 
Ὁψ Ἰοςίογ, Ἰαἷκεί, απά οι. ἈΒτοίβοα. (παρά ουπι (οπίῇ.) : 

α Τη Ν. Ί]. νεο εὔίππι παρά ουτα ρεηϊἶνο ία ἀῑσίέας, αὐ {άεαι οἰέ 
αασᾶ αρπά ΡυΟΙΔΠΟΒ παρά οπτΏ ἆθήνο. Βὶο τὰ παρά τινος (ᾳποᾶ 
αριᾶ. Ργοίαπος οςῦ νοὶ ἆοπα, οί πιαπᾶσία α]ου/ας) ἹΜατο, ὃ : 26 

Ἱπά]σας: Όομα, /αομ]ίαίος (Τα10, 8 : 48, ὅλον τὸν βίον): εἳ οἳ 
παρά τινρβ (αραιά Ῥτοίαπος, πηδεί ο απο), Μαχο, ὃ : 21, δαπί: 

αἱ αὔ(ασπι οοπἑαπέαν) οἷο, Ποῦ. (Ώηοχ., παρά πῖᾶι ροπῖξ.) 1 
ἁ6θπονα]γ {ο.οσπιο, ο ἀεγυεά ΟΥ ροβδεροεί οτι 3 οι” Ίγη- 
ἀᾳθ, «εμοἩ 38 {1θΥ Ίπνοι”. ΤΑ11ις απά ο Ὑαίίο, «τίας εἰς 
Ἀθον :”. 10ος. 1ο απθ θηρας,” Ὀἰοᾶαί, “ οἱὸ ιο νί εανὰ τ 
ὅξο]ιοι, “ απο Πε ευπέ;”. Ὑπίρ. ” απ αριά Π]ος εμπί Πε. 

Ν. Ἠθεί, Ες δα ο. Βσιν Ὁ Ὁ κὐὸ (“ος 6ο φποὰ εσε 
Ἰϊογυπι ”). μο Β. Ἡ. οορῖοά Ογαµππος, 

ν «γασρς;”. μισθοῦ. Τ1οπἱ6οη, Δογέοῦ, Οαπ1ρ. 8ο (Β. Υ.) 
Ζομη 4τ 86. 3 Ῥαέ. 2: 10. Πιο ποτᾶ 18. αεοᾶ δυο ἵη ἴπο 5οη5θ 
ΟΓ ᾳ τειοπῖρεποε ΓοἨ «ετυέωε φρεη/ουπιεά, απᾶ, ἵη οοΗ{οΥΠΗΙΥ σημα 

ο 
Ῥτοβοπέ πςασθ, Ἴα απ οχαοῦ εφαἰνα]επὸ ἵπ “ παρες.” “Πα” 18 

πο Ίοησας περᾶ, ἵπ {λ]ς εοπ5θ. 

τα π]αίονες,” 868 γ. ὅ, ποίο. 

Να πσ]μαξ ἶς φεὺ Ὀείοιο;”. τὰ παρατιδέµενα. Ἐαμᾶ. .Απρας, 

Κονίου, βαπγαν. 66 οἩ. ὃ : 27, ποίθ. ΟΌτοδῦγ, ἄσαπη., ζ896. 

καἲπ ἵδς ἓν αὐτῃ. Ῥθυη, Βοβτ]είί, ΘαἨγοι, Κεπάνίοῖς, Μ., 

Ἰδα-ᾶοοϊς. Έδζα, Οαξία]., ομούέ, ἀὔξοίιεη, “ἵπ ε8 :” 106Υ., “6π 

θἶ]α ς”. Τἱοᾶαί!, « ἵη αρα,” “ Τ]μογεῖη ” 16 οὑβο]είο. 

Σ ««ᾷνανον πθας ς ἤγγινεν. Θουχ]δίέ, “Ἱς πθας ο Γοκες, 

αἲς πίσατ”. Κοπᾶτίοῖς, «ἶβ οοπιθ πεαγτ”. Όσπηρ., “ οΟππΕΒ (6ροῦ 

σοι). Θο (Β. Υ.) Τίτο 21:86. σας. ὃ 18 (Η ἄταπείμ πὶρα”), 
ῆ]ιο γεν ἵα Οής ἔεηςο ἶς οίθπ τοπάθιεᾶ Ίπ πε Ὦ, Ὑ. “ αὖ παπᾶ” 

Ἴθγγικα 8 ο 5εηςθ οἱ αά δι. Ῥνοίβο]., Ἰωοσ. ἸωάάαΙ]: “Τῃ- 

ἐπμηθίβίνο, ο δε πεαν, οοπιε πεαγ.”.. Όοπιρατο Ῥεαῦ. 91:14. δερί, 
Ἰδοῦ ἠγγέπασιν αἳ ἡμέραι τοῦ «ανάτου σου, Ἡ. Ὁ., “Βομοῖᾶ, ψ 

ἄαγξ αρρτοβον ἐμοῦ έἶλοι πιπδέ ἀῑς,” 

Ὢοο . ὃ, ποῖο. 

5 α«σο οπῦ;”. ἐξελθόντε. ποτ. 8μΗιρ8, Ῥεπη, Μοπίον 

Ῥὶαἷς., Θοατ]εζζ, Οµπηρ., Κ επᾶ., Απησαθ, Μ. 

5 ας” αὐτῆς. 8πα1ρθ, Έ6μὴ, Ἡ οίοη, Βαπηγες. 

ο Πηρνο ἵς ποὐλίπς Ίπ νο οκ {ο απ(λονίσθ “τοι” Ώο[ονα 

«ἀαειο Τὲ πας οορὶεά ὅοπι γπάαΙε. Οπηθέεά ὮΥ Βπατρο, 

Ῥρπη, η οἙ]ογ, Ν ογέου, Ὠ]οῖς, Θα9γο5, ζζεπᾶ. Αηρας. Μοϊήας 

εααϊνα]απύ {ο 1 ἴπ Ὑπ]ς., Μοηῦ., Έεσα, Ορβία]., Βομοίέ, 4 ὅδοίιθη, 

Ἐε]σ., Τααΐ1ες, Ως Ὑγείίθ, Ώαη., Ὠϊοδαίὴ, Τἱ8]. 

ᾱ «ῇο 5 ἡμῖν, ποτ. Όματρο, Ὠϊοίς, Φοασ]θ, ἸΓοκο, 

Οµπηρ., .Άπσας, ζεπᾶ, Μ. Τα. νειες, “πορίς;”. 6, οπᾶ Β. Ἐτ., 

«ἃ ποις”. 1061. “πος.”. Πϊοάαμ, “αι ποῖ.” 

9 «πρ πἱρο οἳ;” ἀπομασσόμεθα. Ἴπετθ 15 πο 1ΕΔΕΟΗ ΤΟΥ 

Ἰηδογήπς “ ἆο . Ῥείοτο “προ,” α5 1ιαγθ 18: πο Επιρῃαβῖβ΄ γη] 

2 ε ηγῃα{εγοι 
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ἘΙΝα ΖΑΜΕΒ) ΥΡΗΡΙΟΝ. 

βίαπᾶῖης, Ὦ6 7ο 51το οἱ {Ππ5, ἴπαί 
πμ Ἰαπσάοπι οἱ ἀοά ἵδ οοἵπιθ π]ρ]ι 
ππίο τοι. 

12 Βαΐ 1 5αγ απίο τοι, Τηαί 1ΐ 
βἸιαί] Ὦο πιογθ {ο]εγαδίο {π ναί 
ἄαγ {ου Φοᾶοπι ἴᾖαη {ου αί οἱ. 

18 Ίο ππίο {1σθ, Ολοταζίη | 
πο ππῖο 1πορ, Ῥοισαϊᾶα! {ου 18 
{6 πιο] ποιες Ἰιλά Ῥθοη ἄοπο 
ἵη Ἔστο απά ΘΒἰάοα, πϊοὮ Ίνανο 
Ῥθθη ἄοπε η 7οιι, {16 Παά ο ρτεὈ! 
π]Ι]ο 4σο τθροπίεά, βἰδίης 1η 
βαο]κο]οί] απᾶ αθ]ιος. 

14 Βτπί τί οΠα]] Ῥο πιοτθ {ο]ενα- 
Βί6 {ον Ἔγιο απᾶ Βἰάσοι αἲ ἴλο 
ἠπάσηωθηί, ἴναη {οτ γοι. 

15 Απᾶ έποι, Οαρθυπααπι, π]]ο] 
ατί οκα]ίοᾷ {ο Ἱιαατοι, οΏα]6 Ῥο] 
Ἰπγιςή ἄοπη 1ο Ἠο]]. 

πόλει ἐκείνῃ. 

αΏξΕΚ ΤΗΣΤ. 
ς ο ΔΝ - ͵ ΄ 

μεθα ὑμῖν" πλην τοῦτο γινώ- 
σκετε, ὅτι ἤγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ᾗ 
βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

ὑμῖν, ὔτι Σοδόμοις ἐ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 

ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται, ἢ τῇ 

ως 7 ο 
ραζἲν, οὐαί σοι, Ῥηθσαϊδά: ὅτι 
 ὁ / ΔΝ ο ./ 

εἰ ἐν Τυύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγενοντο 
« ῃ / - 

αἱ δυνάµεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, 
΄ Δ 3 

πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῴ 
/ / 

καθήµεναι µετενὀησαν. 
/ ο / 

Τυρῳ΄ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτύτερον 
3/ 9 - Ἀ 6 
έσται ἐν τῇ κρίσει;, ἢ ὑμῖν. 

Ν ΔΝ ε ο - 

συ, Ἰαπερναουμ, ἡ ἕως τοῦ οὐ- 
δε - Φ α 

ρανοῦ ὑψωθεῖσα, ἕως ἆδου κατα- 

ἨΡΒΥΙΡΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ, 

ψ1ρ6 οἳ ασα]ηδί του :.ποἰπϊί]ι- 
βίαπᾶϊηρ, 'Κποπ «9ἱΦ, ἐλαῦ {9 
Ἱάπσᾶοτα οἱ ἀοᾶ Σἄταγείἡ ηθας 
{ογοι. Βτΐ 1 βαγ.ἴοσου, Τ]αί 12 

Μ6 ψ] ο πιοχο {οἰεταὈ]ο 1 
ἄιαῦ ἄαγ {ον Βοάοπι, Ίπαπ {ον 
Όναί οἳίψ. ου {ο {λορῬ, Οµοτα- 
ᾳἶπὶ πο {ο ἴλ6ο, Βοἱ]μδαϊαα | 
{ον 1 ιο πσ]μύγ ποτκς Παᾶ 
Ῥουα ἆοπο Ἱἵπ Ίπττο απᾶ 7ί- 
ἀοιπ, πο Ἱατθ Ὄθεπ ἄοπο ἴπ 
γοι, 1ο ποπ]ᾶ Ἰαγνο τερεηί- 
ϱ  Ἴοπς αρο, θἶήπο ἵπ βαοἷς- 
ο] απά Ἀθῑοε. Ἐπέ έ γή] 1 
ῶθ πιοτθ {οἱεταβ]ο {οτ Ἔστο απᾶ 
Ζιάσυ Ιτπ πο Ἱπάρπιεηί, μαι 
Ίογγοα. Απά {ποι, οαρουπαἈπι, 16 
αλα τί οκα]ίεᾷ {ο Ἡθατεν, 
ομα]{ νο Ὀτοισᾗί οσα οἱο ἰπθ 

. λέγω δὲ 

18 Οὐαί σοι, -Χο- 8 

ἁ πλὴν 

16 καὶ 

ἄρπιαηᾶς {. “ Ώο” 16 ποῦ οπιρἰογοᾶ Ὦγ Τποπι., Θµηχρο, Καπά., 

Ἔσπη, Πϊαῖς,, Νοτίου, Φοατ]οί, ἸΓακαί, Οαπιρ., Δησας, ΘαΠΥΕΤ, 

Ἐσπάα]ο, ἄοπονα, 1ὲ Πτεί αρρεητεᾶ ἵη Οογατᾶα]ε Ὑ εγςῖοι.. 

{ “που,” γενώσκετε. ΊΤἩοιηβοι, Βπαιρε, Ῥεπη, ἸΓοεῖαγ, 

Νοτίοη, Ῥοασ]αοί, Οαπιρ., Ῥανσου, Ιζεπᾶ., Απραἃς, Μ., Τπε]α]], 

Μινᾶοσῖς, Ώ]οίπις. Ὁ5γ., οἳ2. Ἠεῦ. Ν. Τορ,, 19η. Ψαῖς., Μοπί, 

Ῥεσα, Ἔγας., Οασία]., “ βοοίς;”. ο ἸΜοίία, ““ηῖςροί;” (. αηᾶ 

5. Ῥγεποὴ, “«θαζηεσ;”. Ὅαπ., “ ἆορ εἰκα]]ο Ί υὶᾷο ἀείίε;”. 1ρευ., 

αφαθθᾶ :”΄.Ὀἰοδαδί απά Τ{ο]., « βαρρίαίο”. “θε γο 5υτο οἳ ί53 

πας {αϊκθῃ {τοπι 0ογαιᾶα]ε”ς τοπᾶρσῖπᾳ, “οὗ ἡ]5 Σο εἶνα]] ὃς βιγθ,” 

Τγηᾶα]ο Ίας, « πιατ]ς 1Π15.” 

δα ἄταγγεί]λ ποαν..  Φθθ γ. 9, ποίθ. 

8 ας π. Ὦο:”. ἔσται. Τλοπι., ]ασρε, Ῥοπη, Ὠἱοίς,, Νοτίοι, 

Βσαχ]θίέ, Ἰ}Γαϊκδί., Κοπᾶ., Μ. 

1 «Πιο που]ᾶ Ίαν τερεπἰρά;” ἂγ-- µετενόησαν. 

τα (ποίε οἩ Αησαθ), ΤἼοπι,, Ῥεηπ, ἸΓεείον, Ῥοατίοίέ, ἨΓαἷκεῖ,, 

Κεπᾶ., Ρὶϊοῖς. (« που]ᾶ Ίαγο χα[ογπηεᾶ ’”}, Βαπνγος (" που]ᾶ Ίαγο 

εμαπσεά μεν παπάς”). 

} «Ἴοης ασο;”. πάλαι, Τποπιδοη, Ὁματρθ, ἸΓοῬ]ογ, Βοατ]οίέ, 
Οαωρ., Βαπγεν, {ζ6ηά., Απσας, Μ., Τμευπαϊϊ, Ὠλοίπας, Ματᾶοσῖς, 
Τὴς παίητα] ροβῖῖοι {ου “Ίοης 85ο”. ἵδ α[ίοι “τεροαίεᾶ.; Θο 

Τ]οπη., η εξίοΥ, Οαπιρ., Αποἳς. 

κα 1 γ] Ὀ6;”. ἔσται Τμοπι.,, Όπατρε, Ῥδηα, Ὠϊοἷς,, ΝοτίοἨ, 

Βοατ]θίῖ, ὙΝαἷκεί., ζεπᾶ., Μ. 

τα 1η Όλο ]αάσπαοηί: ”. ἐν τῇ κρίσει. Ἰεδίογ, Βοσυπ]αίξ, Ἡαἷεε- 

Λε]ᾶ, Οαπιρ., Ῥανγας, Ἐλείπις. Ώο Γδίίς, “ἴπι αθτίο]{α;”. Τρεγ., 

αρπ οἱ αοῖο;”. Βεὶσ., «ἴα ες οοχᾶρο] 1”. αυ. “ἰ Ὀοππιδη 1” 

Ῥϊοδαί, “ ποὶ ρἰπά]οίο” Τε Β, Ύ. οορὶαᾶ “ αἲ ” ἔνοπι Ἰγμᾶβ]ς, 

πα ῃιοῦς” ἡ. Τβε]παϊ], ζεπᾶ., 

5 «μα]ί ὃς Ῥτοισμί ἄοπη;”. καταβιβασθήσῃ. Ματᾶοσῖς, 

Νοτίου (« π] Ῥο Ῥτουσδέ ἄονπ ”], Ὑαἷκα[, οπᾶ Κεπᾶ. ( πὶῖ] Ώο 

Ῥτουραί ἄονη ”}. 6 ἸΓείίς, « πητςὲ ἅα ουπἰεᾶτὶσαῦ πγετάρπ.” Βο 

ἵα ραταλΠ]οί (ΗΕ, Ὑ.) Μαέ, 11 : 29, “ εια]] Ὦο Ὀτουσλέ ἄοπη Ἐου. 

Νοτίον,. 

(1εχσ., καταβιβάζω), “"ἰο οπιδε ἵο 6ο ἆσωπ, ο ὃγίπρ ἆοιη 

1άᾷ6]], “ο πια] {0 ϱο ἄοπα, ρυἱ οἳ ὁτίιρ ἀἆοώπ. αρ νοιο 

οσσατς ου] Ίσχθ, αᾶ ἵι Μα. 11 τ 25. 8, Ἠτι, νὰ εσας ααῖς- 

βέο:”. 1065, “8ετος αλα/αάα,”' 

ο 4ο {πο ππᾷει-ποπ]ά;”. ἕως ἅδου. Τη ποτά ᾧδηο (ἴπ 

οἰαξεῖο Οτεοὶς αξδης πηᾶ ἀΐδης) οοσατς εἶετεα πιες η [πο Ν. Τ. 

Μαϊ, 11 «28 (8, Ὁ., λε)! 16:16 (8. Υ., 161”). κο 

10:15 (Β. ν., “181”: 16:28 (8. ., “161”. Λο 2: 21 

(Β, Ὁ., “ μ61”). 1 0ος. 15 τ 66 (Β. Ῥ., ὁ ϱτανο”). Ἐργ. 1 118 
(8. Ῥ., “ Πο}: 90:18 (Ε. ιν “ 1ς]”). Τη οἰαξεῖο (νεεῖς 

πτίοτς 1ὴ 16 αςεᾶ {ο αἱρηῖίγ ιο πγου]ᾶ, ος τθσίοι Ἱπ]αριίοά Ὦγ {1θ 

αάεν οἵ δρίγῖῖ οἳ ο ἆθπᾶ. 9 ἄεερεξί ρατί οἳ ἐῖς πγοχ]ᾷ. ος 
1ορΊοη πα παρροβεᾶ ἴο Ὦθ Ίμο αὐοᾶο ος {1ο πηϊοἰκοά, πο πογθ 

Όνατο Ῥαπίεθά ἴοχθναυ, ΤΠΐ5 πας παπιεά Ταγίαγης. Β80 Ἡρβίοά,, 

Ἴμθδορ. 121-738. Οάγεεαα, Ἑ. ΧΙ. «ἆπεῖς, Ἑ. 1. Ἱπ Ἠιθ 
Βορί,, 19 18 {16 ἴθχπι πιοςί {γεᾳποπί]γ επιρ]ογθά {ος ἐταπε]αίυρ 

Ῥηκυὐ (5ἱ19ὐ]). πεῦ 16 5εεπις οὐτῖοις ναί νο Ἠεργενς ἀῑά πού 
τεραχᾶ Ῥὴ κ ας α΄ ]οσα[ίφ, πθτο οἳ7 ἀἰβμποβίοπ οἱ οἶαταοίος 

πας γεουσππεᾶ. 1ὲ ας ἰλθ οοπιπιοα τοορρίασ]θ οἱ αἲ] ἔιο ἀρθᾶ. 

16 Ίας Ὄθουι ο απθςίῖοι τλείμετ Ὀἡκιῶ, ας Ἱπεοᾶ ἵη ἴμο Ο. Τε, 

πας ποῦ παρὰ {ο ἱπάϊσαίο ἐς {οπιῦ τεσατᾶθά β΄ 916 6ΟΠΙΠΙΟΝ 

τθοθρίφοἰθ [ου {ιο δοάΐες οἳ αἲ] ἴ]ιο ἀεαᾶ, Πιο Ίππαρο Ὀθίηρ {αἷκομ 

Ώοπι ἴ]λς ἀθορ 5ερι]ο]γα] οαγθγης πξεά 1Π πποϊεπῦ Ἴπηςβ, 48 Ῥ]θοςβ 
οἱ Ιπέειπιθηῦ, Τ]ας ἵω Ἑοο]ερίασίος 9 : 10, {ον έλεγε ἰδ πο ποτῖς, 

που ἀθγῖορ, πο Κηποπ]εᾶσο, πο; ψβᾶοπι 1π 116 σταΥθ (Ἠεῦ. 

ήν, ἵπ εοῦὶ;. ΒΘερπασίηέ, ἐν ἄδῃ, /ἵπ Ἐπᾶςς, τή μευ 
μοι ρορεί.”. Ίδη. 14 1 11, ἵπ α]αθίοη 6ο ἐῑθ ἄθα δὲ οἳ ἐς Ιάης οί 

Ῥαῦγ]ομ, ἐο Ῥτορβεῦ 5αὔ5, “ΤΗΥ Ῥοπιρ ἵ6 Ὀτουρλέ ἄοππ {ο {μα 

βΊαΥ6 (Που. ηκύ, /οιοῦ]τ’. Βερίαρ., εἰς ἅδονυ, “ἴο Ἠπᾶςς 3, 

απᾶ ιο ποῖςο οἱ {]ιγ γἱοῖβ: ἐς ἵνουπι 15 βρθαά. απᾶςι {1θθ, οπά 

Όμθ Ὕουπιβ σογεν λθ8.”. Βἰπιί]αν πιασει ἵ6 οπηρ]ο7οᾶ ἵπ ἀεδονῖρ- 

1ης {6 ογεσίλτοῦ απά ἀθαιὴ οἳ Ῥ]αχβο]ι απᾶ οἶμθι Ιείπας, Ῥνποῖς, 

85 11-82. Οα {1 οὔιει παπά, 16 τααν Ὦ9 αγραᾶ, ναί 1ο αρ” 

Ῥειταπορ οἳ Βαπππθὶ οὗ ἘἨπάου, Ἰ Φαπι. 28 : Ἴ-20, ρτογθᾶ Ειαί {πο 

αρἰγᾶς οἳ ἔλιο ἄεροτίεᾶ Ἱαᾶ ἐλοί αροᾶς ἵη α τεβίοα Ῥεπεαί] {16 
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ΤΙΝΑ σΑΜΕΕ) ΥΕΠΘΙΟΝ, 

16 ο ἴλαί Ἰοαγεί] τοι, Ίθα- 
ο πι; απά 6 (μα ἀδερίδαί]ι 
γοι, ἀθερῖςοίμ πιο; απά Ἰιο {λαέ 

ἀαερίςοῦμ. πια, ἀθβρίθοίϊι Ἠϊπι ἐαί 
βοηΐ πιο. 

11 Απά ἴο βεγοπίγ τοαγηθᾶ 
ασαῖπ πΠἩ 107, δαγίπᾳ, Τμοτᾷ, ουοπ 

ἄιο ἆθνῖ]ς ατγο βι]]οοί ππίο δ 

ἠουσΏ {1 πστηρ, 
18 Απᾶ ηο εαἷᾶ Πίο ἔλαπι, Ι Ὀ6- 

Πο]ά Βαΐαη ας Πο]ίηίης {411 {οιι 
ἨΡΑΥΘΗ. 

19 Ῥε]ο]ά, 1 ᾳἶτο απίο τοι 

βιβασθήσῃ. 

3 1 ο) 

έµε ἀθετεῖ" 
ἥ μ 
ἀθετεῖ 

σπΕΕΚ ΤΡΣΤ. 
16 « 

3 ο 35 / Νο 25 ο) : - 
ἐμοῦ ἀκούει' καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς 

ς Δ 3 3 ο) 
ὁ δε ἐμὲ ἀθετῶν 

Ν / / 

τὸν ἀποστείλαντά µε. 

1 'Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομή- 
κοντα μετὰ χαρᾶς, λέγοντες, 
Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσ- 

ς ε δα 5 / 
σεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου. 

5 ο: 
Ἠίπε δὲ αὐτοῖς ᾿Ἴθεώρουν 

Ν - Ν 

τὸν Σατανᾶν ὧν ἀστραπῆν ἐκ 
- - / 

τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. 
ει ο) Ν - 

δίδωμι ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τού 

ΞΕΝΙΡΕΡ ΤΕΠΒΡΙΟΝ. 

πηᾶοι-ποτ]ᾶ. Ἐο Ειαί Ἰθαγθίμ 16 

γοα, Ἰοαγοίμ πιο; απᾶ 9 Ρμαΐ 

γο]θοίοίμ γοιι, το]οοίθίά πιο; απᾶ 

πὸ {μαί το]οοίαί] πα, το]θοίθέ]ι 

Ἠ1πα, πο βοπύ πι. Απᾶ {πο 1 

βανοη{γ αγοπγποᾶ γ](μ 1ου, 5αὔ- 

Ίπο, 1ωοτᾶ, οΥθα τΏιθ ἄθπιοπβ 

ατθ 5αΏ]θοί {ο τς "Ὁγ {1 παπιθ. 
Απᾶ Ίιο οαἷᾷ {ο ἔπσια, 1 Ώομε]ᾶ 18 

Θαΐαπ {π]]]πσ {οσα Ίθαγθη 1]κθ 
Ἡρ]ωήπςσ. Ῥε]ο]ά, 1 αἶνο "Ύο 19 

"απιοτ1γ {ο ἰτοβά οἩἨ 5ο;ρθπί5 

/ - 

Ο ἀκούων ὑμῶν 

19 Ιδοὺ, 

εηγἩ, Ίου {ο ἀπιε]] Ίοησες ον {Πίς ᾳπθείῖοι, 16 πιαΥ Ὀ6 χοπηατκοᾶ 

μας ““ θ]] ” Ίος το Ίοησαι {16 86Ώ5ς Ίη πη]ήσὮ ἰ6 Ίναδ οΏςς ηβεᾷ {ο 

Ἰπάϊσσίο απ απΏκεση, ος Ιάάθα Ῥ]ασς, αὸ ας 16 ποὺ οοπΥεγε ἐμο 
ἴάει ο {6 τερίοι οἱ ραπ]κΏπιοπὲ “ρτεραιθᾷ {ου να ἄενῇ] απᾶ 

Βἱβ θησο]ς." Τα οπου πονᾷς,  Ἠς]]” 18 111θ Ῥνορος εφαἰνα]οπὲ οἱ 
γέεννα, (ζελεηπα, Ἠοῦ. 95] Νὶλ, “ γη]]εγ οἱ 1 δοη οἱ Ἠίπποπι.” 
9ε6 2 Κἴπσε 28 : 10. σετ. Τι 81; 82: 9δ. Όοπιραο σὅεν. 
213251 19 :0, 19. 'Τηο Ἰαΐθς ἶαπς οπιρ]οὔεά ἐΠίς παπιο {ο ἄσποίθ 

Ώιο Ῥ]αεο οἳ θαὐπτο Ῥυπϊθ]πηοηῦ, Θο ἵπ Αταδίο «Γειάππαπι 16 πβεᾷ 

Ἰη Έιθ 6απ1ο. 5οη58, {ο ἐίς ἆαγ. «ΑΙίποισίι {μεθ ατα οαςθς ποτε 

αιανο”. πΠ] αβοτᾶ α βοοὰ 8ΕΠΕ8, 45 ο ἐγαπε]αίῆου οἱ Ῥὴκὺ οπᾶ 

ὥδης, γεῦ, ἵπ ἰτίσίποςς, Ἡς Ἠανο πο ογωένα]επὲ ἕου Ένοςο ἔθτπης ἵπ 

ουῦ Ἰαησπασο. Ο{ ἔνο ἔδιπς, τηίοϊι αρρτοαἰπιαίο πιοδύ πεαχ]ψ ἐο 

Ένοπι, Πναῦ οἳ Ώο ὙΓαυίθ, “ πααᾶςι-γοχ]ά ”. (’ Ὀπίθυπεϊέ 3) ἰς ἀθοτηδᾶ 

πηοδύ αρρτορτϊαίο, Τη αἲἱ οὔδεὮ, Ἡοπεγον, “ Ἐαᾶρς” εἰιοπ]ά Ῥο 

Ῥίασθά ἴἵα {πθ πιασία. Τ ελοαπ]ά απο ρτοίδιτοᾶ "' ϱἱΐ,” αξ ταοβί 

{οπή Παχ Το πρι χοβᾷθις, Ὀαῦ {ον ἐ11ο {αοῦ ἐῑιαῦ η Ίσα, 14 (οἶιθά 
αΌονθ) {6 {9 ποθᾶθά ἴο; {πο τοπᾶδείησ οἳ “η (5ὅ1), π]οῖ ἶς τθι- 

ἀθτοᾶ “ρἱ5” Ίη ἴμο Ο. Του. Τη με Ἠρν]εῖοη οἳ 2ο8, ραἈ]{εμεᾶ 
Ὁγ 19 Α. Β. Ὁ., “ απᾶσι-ποτ]ά ”' (χοπι Ώο ὙΓείίε) ἶ9 πεεᾶ {ου τοή- 

ἀρτίης « εμοδΙ.”. 56ο Ἐοῦ. (1ως., ἄδης, απᾶ γέεννα). ϐ. Οωπιρ. 

(Θνοίπα, Ὦ]εεονίαξ, {ο 6. οερα]ε, Υ1, οη Άδης απᾶ Γέεννα). Ἰεπᾶ., 
Νοτίου, ο], Οπηιροε]!, απᾶ Βοατ]θίξ Ἠανθ ἰπηηςίεττεᾶ Παᾶος 

Ἱπίο  ἐῑοῖν νετείοπε. Ὑπαϊκο, 6 ρτανθ;”. Β. Βγ., «1ο Ίΐθα ην]ςὶ- 

Ρ]6:”. Τ0ος., “ οἳ πιππᾶο Ἰπγίβίρίθ:”. Ῥϊοᾶαί, “ ἠηίουπο ” Τα], 

«Ίαοσο Ἰητίςίο]θ ;"' 1Μ., “" 1θ τοσίοπς οἳ {ο ἆθαᾶ." 
5 α Ώιοῦ χο]οσίθῆι ;"' ὁ ἀθετῶν. 8ο (Ε. Υ.) ο, Ἱ : 50. Ματς 

6126. ἆομπ 14 1:48. ΤῬοῦ. (Τμεχ., ἐπ υεγύο). ἈΒτείδολ., “ γε]ί- 

οἱού' 8ο Τλοπιβοῦ, Ἰγεεῖαυ, Ὑγακοξ, Οαπιρ., Βοαπ]εί, Νοτίου, 

Κοαπᾶ., Φαπηγες, Τ]ε]πα]], Μ. ἊῬεσα, “το]ος;”. Οαξία]ο απᾶά 

Βο]ιοίέ, « ταραᾶίαῦ ;”. ὔκομαι, “ταραᾶίαμς ;”. Ἠθὶς., “ πθ--νου- 
περ.” Ῥο Γεια, ““πεν-- γε”. . οπᾶ 5. Ἐν. “ οαἷ--- 
το]ουίο:””. ρογ., “ ααῖση---ἄβεθο]α τ”. Τία]., “ ομῖ---τεερίηρο. ”.Βο 

πα πποτᾶ 6 τοπάθιοᾶ Ίπ {ῑο {μτορ οὔνος ἀηδίαπσες, ἵπ πηῖον η 

06ος Ίπ ἐς νΥθυ56, 
τα «τοατηρᾶ : ὑπέστρεψαν. “Αραϊν” ἵ οπἠθᾶ α5 βπροτ- 
Ώποας απά Ἱπασσυσαίς, α5 ἵέ ἱππρ]ίος ἐλιαῦ ἔμοτο Ἠαᾶ Ῥθθυ 5, ργετίους 

τοίπτη. 16 ἵβ πο οπιρ]οοᾶ Ὦσ Τήοπ.., Όμασρθ, ἸΠοείου, Ὠίαῖς,, 

Ὄθπη, Ὑγακοξ, Οαππρ., Βομχ]εῦξ, ζζοπᾶ., ΚΝ οσίου, 6απτου, Απρας, 

]ηθ] να], Μ., Ἠλιοίπης, “Ασαϊι” Ίνα Βγδε Ρ]ασθᾶ αἴδθν «τούτη» 

οἆ ”. Ὦγ Τψηᾶαίο. 1 ἵ α οπίου {ποί πα πο, πνλο' πθεᾶ 

α θηγηεᾶ αραϊη; πγο]ᾶθᾶ ο παϊςίαἷκε ἱπῖο πἨίοὮ αἲὶ {νο οἴμες οασ]σ 
Ἐπο]ία]ι ἱταπε]αίοτς {ε]]. 

Στ « ᾖιο ἄρπιοηβ:” τὰ δαιμόνια. Τ]οπι., ὢ]ατρε, Ὦἱοἰκίηξομ, 

ἸΝακοί, Οαπιρ., Βοαη]αί, Νοτίου, Β4πγετ, Κεπᾶ,, 1 Πεμνα]!., Μ. 

Φοο ο. 4 : 98, ποίο. 

5 Ἡγ πγ παπιοι”. ἐν τῷ ὀνόματέ σου. ἈῬεπῃ, ΒΑπγΕΣ. 

Ἕμτοσσ] ” ἴ6 ἴπο αρρτορε]αίθ τεπᾶστῖης οἳ διὰ πλ ὧν σεπα(ζοε. 

Τι ἐιοασ]έ Ίιεις 5, ναί ὂγ ἴλο αιίΛογτ ο) «ἴοιν ιο ἄοπιοις 

Ὕνθτο βαῬ]θοίοᾷ ἴο {ο οοπιπιαπᾶ οἳ ἴο αροςί]ος, αππά πει ο0πη- 

Ρρα]]εά {ο ϱο ού οἳ ἴνοβο ποπ {αγ Ῥοεεοβεεᾶ. ΊΤ]ας ἵα τν. 19. 

Ἠο εαῇς, δίδωµι-- ἐξουσίαν- -ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν» τοῦ ἐχθροῦ. 

Βο]λοῦέ χοπᾶθης ἐν τῷ ὀνόματέ σου “'ἴπο ποπιῖπθ,” πα ει εκ- 

Ῥ]ππαίίου, “ ἐπᾶ αποἰογίίαίο.”.. ἀὔξοπθη ας “ ὑπο ποηήηθ.. Τη 

Ρεπιαπγ 8εηΞο Οἱ ἐν, ἔπ, πήρΏῦ Ὦο αθεᾶ, Ὀαῦ Ίω ἰΠἱ οοηποσΒίος, {6 

βθεπι8 {ο ο ἀεβοίοπί ἵη ρεγβρ]οαϊϐ7. Όοπιραιο -Α.οἴς 4 : 9, 10, ἐν 

τίνε οὗτος σέσωται γνωστὸν ἔστω---ὅτι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ 

Ἀριστοῦ-- ἓν. τούτῳ οὗτος σεαρέστήκεν ἔνώπιον ὑμῶν ὑγιής, 

8. Υ., “Ὦγ Ἠ]ναῦ πιθαης Ίνα ἰ5 πιᾷρ Ἠ]ιο]ς; ο ἵδ Ίποπι-- ναί 

Ὁψ Όνδ παπι οἳ ποεας Ολεϊεί---Ὁγ Εΐπα ἆοἰ 15 πια βἰπᾶ ηθτο 

Ὀθίογο οι ποια” Θεο Πο. (1μοχ., ἐν). Λος 4: Ἱ, Ἐν ποίᾳ 
δυνάµει ἢ ἓν ποίῳ ὀνόματι ἐποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς; 19. Ὁ., “ Ὦγ 

π]αῦ Ῥοψαι, ο Ὦγ π]αῦ παπηθ’ ηανθ 76 ἆοπο 151”. εθ Ἐοῦ. 

(1μοχ., ὄνομα). 

ἑ«βρ]Ηπο ῄοπι Ἡθαγεῃ, 1ο Ησ]έπίηςς” ὡς ἀσεραπὴ» ἐν το 

οὐρανοῦ πεσόντα. 18 Ρατβοῖρ]θ πεσόντα Ὀε]οῦρς {ο Σατανᾶν, 
Το ορνίαίο {μα απιρὶσαίς ἵπ ἴπο Ἡ. Ύ., Ες αγναπσοπιοηό {ς 

πζορίοᾶ. ἈἙ]οοπιβε]ά (Ν. ΤεῬί., Βαρρ]επιοπίανγ οι.) ποίῖσρε {λα 
εοποἰγαοβίοη: “ Τὸ 6θοπἱ5 λαῦ νο Ἠαγόὸ Ίειο 5. οοπᾶριςρᾶ ὈτονΙγ 

οἳ εχρτερείο {ο ἐδεώρον» τὸν Σατανᾶν ἐν τοῦ οὐρανοῦ πεσόν- 

τα, ὣς ἀστραπὴ» ἐν τοῦ οὐρανοῦ πεσοῦσαν" πο «ον 

ατχαπσοπιοηῦ {5 ἴ1θ πιοδύ [απ]ῖαν απᾶ παίατα] {ο Ῥηρ]]δᾶ γοβᾶςις. 

8. Ἡτ, “ο οοπἰεπιρ]αϊς 1ε Βαίαη {οπιρό ἅπ οἱεί, οΟΠΠΘ Ἠ 

άσ]αίτ” 

μ΄ «νου. ὁμεν. 16. Ῥτοροδί ου “' απίο αἴἴον “ᾳἴνο,” ἴς 

παρεγβπους, Τό {8 ρχορεσὶν οπαἰἑέεᾶ Ὁσ Τ]οπη., ἸΓοείεγ, Ώπαερε, 

Ἰαἱκθξ,, Βοατ]ο[ξ, Ἰοσίομ, .Απσις, Ιοπᾶ., Τμθ]α1!, Θάήγας, Μ. 

Σς οπ{ποπ(γ1”. ἐξουσίαν. Ἐθομν (αποί οἩ Απραθ), «Αοτᾶ 

5 

” 
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ΕΙΝ ΑΜΒΒ) ΥΡΕΞΙΟΝ. 

Ῥοπετ {ο : ἐθαᾶ οἩ βθιροπίς απἆ 

5οογρίἰοπ5, απᾶ οσος 11 {1θ ροπου 

οἱ {16 οη6πΙΥ: απᾶ ποί]μῖτπσ εἶνα]] 

ϱ7 4Πγ πἹεαπς Ἠατῦ τοι. 

20 Νοἰπ]ιδίαπά]πο, ἵπ ἐς το- 
οἷοθ ποῦ, ἐ]ιαῦ {ο ερἰτ1ΐ5 αγο 5πΏ- 

ἱθοῦ ππίο γοι ; Ῥαΐ ταί]οτ τε]οῖοθ, 

Ῥθοσπβθ Το Π8ΠΘ5 ἆτο νέοι 

ἵῃ Ἠθατεῃ. 

2ἱ Τα ναί Ίιοις ὄεεας τε]ο]οθᾶ 

ἵπ αρῖνα{, απᾶ εαἷά, 1 Πιαπὶς λος, 

Ο ἘῬαΐπθς, Τιονά οἳ Ἱθαται απᾶ 

θατία, ὑπαῦ Ἴλοα Ἰαδῦ Ἠϊᾷ ἴπαςθ 

Ὠλησς {9οπι 116 πο απᾶ ργπάθηί, 
αι Ἰαδῦ τογεα]θᾶ {Ἠθιι απίο 

μὴ ἀδικήσῃ. 

αππΕκ ΤΗΣΤ. 

- 3 / 3ἡ Δ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορ- 
/ . δο - λ / ᾿ 

πίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν 
τοῦ ἐχθροῦ: καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ 

ὃ πλὴν ἐν τούτφ 

μὴ χαίρετε; ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν 

ὑποτάσσεται' χαίρετε δὲ μᾶλλον 
ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη ἐ ἐν 
Τοῖς οὐρανοῖς. 1 'Τν αὐτῇ τῇ 

ὥραᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύµατι ὁ 

ησοῦς, καὶ εἴπεν, ᾿Ἔξομολο- 
γοῦμαί σοι πάτερ, κύριε τοῦ οὐ- 
ρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας 
ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, 

καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ «νηπίοις: 
ναὶ, ὁ πατὴρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο 

ΕΕΥΙΒΕΡ ΥΕΒΘΙΟΝ. 

απᾶ 5οοχρῖοπΒ, απᾶ 9767 α1] έῑια 

Ῥοπογ οἱ ἤιο αποπι; απιᾶ ποῖ]ι- 

ἵπς 5Ώα11 Ὦγ. απγ πιθαπς Ίνατή 

γοι. Νοἰπιείαπᾶίπα, "χθ]οῖος 20 

ποῦ ἵπ Ἠήβ, Πιαὲ ιο βρ]γ{ἔ5 αἲθ 

αΏσοῦ {ο τοι; Ῥαΐ Σστε]οῖοο 

σας γοας ΠαΠΠΘς ατο Ὑχτίεπ 

πα ἴλο θατοης. Τα μα ξ ουν 21 

Ίθδαβ το]οῖορά Ίπ βρῖηζ, απᾶ 

φαί, 1 ἡλιαπῖς ἴιοο, Ο Ἐαᾶιο, 

Ἰμοτᾶ οἳ Ἱθαγθη απᾶ οατί], ειαί 

ἴποι Ἠαςδέ "Πάάθη ἐλοςο ἠήπρς 

ᾖνοπη 1ο πῖςο απᾶ ἀϊδοθγπίης, 

απά Ἰαβὲ τογοα]σᾶ ἴἶοπι {ο 
Ῥαῦ68: 6γεη 5ο, Εαΐμεγ; {ου {ο 16 
Βοθπιθᾷ ᾳοοᾶ {η Π1Υ »ἰσ]ύ. 

ΔΝ Ν 

στραφεὶς ' προς 

/ 3) / 

εὐδοκία ἔμπροσθέν σου. 22 Καὶ 

ΔΝ Ἆ 
τους µαθητας 

Ῥαβθ6β: 67οη 5ο, Ῥαΐπεγ; Τον 

89 19 βεεπιεᾶ σοοᾶ ἵπ ἵλγ αἰσ]ιέ, 

(αποίοά Ὁσ Μ.), Μ., λαϊκοί, ῬθηἩ, ἸΜατάοσῖς, «Α. ἀἰθάποίίον 

Ποπ]ᾶ δα πιαᾶς Ῥείπεεη ἐξουσίαν απᾶ δύναμιν, ἵπ 11ο πεσῦ 

οἶδηςο οἳ {ς τοι. 6ο οἩ. 4 :6, ποίο. 966 Ἐοῦ. (Τεσ.). 
Ἐλμου]ᾶ {5 ὃς ἀεεπιεᾶ αἀν]εαὈ]θ Το τδίαίη “ Ῥοπογ,” ἔπει Ἰ πγοπ]ά 
τεπᾷον δύναμιν [1αίς) Ὦγ 'πιὶρ]ξ” ΑΠ νο θατ]γ Έπα. ἐταπε]α- 

ἴοις, οχοερύ ΊΙοΠί (πιο Ώὰς ῥοῖυοτ---υἱγίμε), Ἰαγε οοπἰοππᾶᾶ. έλο 

ποτά ἵα ἐΠί6 Ῥαεκασοι ἵπ οἴμος πογάς, λε οορῖεά Τγπᾶαίο, 

ΠἨχαπε]αίοις ἵω οἶπεν ΙαηφαβσεΒ Ἠανο ρατεαθά α πιοχο ἠαά]οίοις 

οο158, 6. 5. Ὑαἱσ., Νοπύ,, Έτας. “ Ῥοἱοείαίεπι---υἰταίεσα :”. Ῥθσα, 

Βο]ιούί, “ ς ροϊρίαίθπι---νίπι 13 Οᾳβία]ο, “ ποζεείαίαπι--- νῖτες 

αεολει, -« παοοτίἑαέοιι--γἶνος;”. ῬΒε]αῖο, « πιαοί---Ἱσγαοδέ 
Ἰωαὔςς απᾶ ο Ἰποίῖο,  Μασμί---αεπαΙός;” Ῥαπίι, “ Μασί-- 

τοῖς; ᾱ. Ἐγ., “ ραϊδδυπος----ἴοχος ”' Β. Ἠτ. αηά Ὦ6 Θ40Υ, “ ροι- 

τοῖτ---ραΐεεαποθ ;”. 1060,  Ρροἱοείαᾶ- ροᾶος;” Ῥ]οβκί,  Ῥοάεείὰ 

-ροίθηση τ”. Τέα]., “ ροᾶρείᾶὰ-- -ροξεα.” 

» αχθ]οῖοο πού ἵπ ίβ, ἴιαῦ;” ἐν τούτῳ μὴ χαΐρετε, ὅτι, 
Κατίου, Ῥουυ, Ἰαἷαοῦ, Τ{οπα,, Βοαχ]είὁ (« αἲ 0193, Ῥϊοξίπεου, 

Ἐ]είπι, Μιγάσσϊς, Τηϊς εΠρ]ιί οπαπρο τα Ίο οτάες οἳ {1169 56Ἡ- 

ἴδπσς γθηᾶστς {6 ππογθ αοσοτᾶααὺ πὴ(Ἡ ους αξμς ἰομεπάτ, απᾶ πιοιθ 
645/ {ο 6 πᾶθιείοσᾶ. Θο ἴῑο 5. Βλ, “το]οιίεεεζ-νος Ῥ]αίΟὲ ἄε 
ο. απο” οἷο.; Ἰμ6γ., “πο οὔ βοσοῖς [βο]απιθηίε] ἄθ εέο, ἆθ ᾳθ,” 
εἶο, 

κ Ἱᾶλλον, ἵπ ο Τοχίαβ Ὡθοθρίας, αίίου δὲ, ἶ5 οαποεῖθᾶ Ὦγ 

6εὺ,, 1αολπι., Ἱζπαρρ, Τ]οίίς, 4 ὔεομθη, βομοία, Β]οοπηί, θηᾶ 

Ῥνασκείεᾶ Ὦγ ἹΠνπιαπη, ἸἨοῦ ποθσεᾶ ἵᾳ {πο Ῥεεοί, Όγείας, ος 

τα]εαίε. Βομοῦῦ δ.σ5: “ Υουυἷ]α «μᾶλλον (α Πονατής ααῖῖα ροςὲ 

δὲ, Ίο ραγίῖο. αἄνθιβαῦ. πιαρῖς Ἰαξίγανοίασ) τοοίε οπηίδεα αρπά 
ατίθεὺ. αἰίοξᾳαο αποίοϊίαίο πιαϊξοχαπι οᾶᾶ. (10 Ἀπο) Υοίβ., 

Ῥοες]. Ἐ]οχ., «Α.γ., Ῥου8. Μδπιρὴ., «ἀδί1., Αη. αοίἡ., Βἶαν., 

Ῥη]ᾳ., Ἡ., ααἱρας ραΐσθᾶ Ῥίυτες (ἄν, οὐ Τμαί, οοηξεπ Μαη!” Βογοπᾶ 
α ἀοιρᾶ, ἔιο ποτᾶ ἴε βραοΆ8. . 

Σ «Ἠναδ) ὅτι, 8ο (Β. Υ.) ἵπ ιο Ετοὺ πας οἱ. ιο γογςθ, 
Βματρε, Ἰλοείατ, Ὠϊοῖς, Βοατ]εεῖ, Ὑγακεί., Ορππρ., Έδητι Νοτίου, 

Ῥαπγου, Εαοηᾶνίαῖς, Οταπτασι, Οογενᾶαίε, 1ο1ῇ, Ἐλείπας, Μαι 

ἀοσ]ς. ι 

5 1η Τμο Ἡοαγεπς ;” ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Τπδϊπαι[, Ὁγιοέ (1 

Ῥεανεηβ 3); Ὑπαἱρ., Μοπί., Έτας., Ῥεζα, Οβδία]ίο, ἀὔδομαι, Θο]ιοίῇ, 

6 ρρ]ε8;”. Βεΐς., “ἵπ ἆθ Ἠεπιεῖο;”. . απά 8. Ὦ., “ ὅαπς ]ες 

αἶθαχ 5” 10ου. απᾶ 6ραμ., “6 105 οἶθίος;”. Ῥϊοᾶαα απά Τίοἱ., “ ης’ 

αἰε]» Τις ΓοΠοπίηρ ποῖο {ποπι {6 Ἐουίείοη οὗ Μαιῖς (1-11), 
Ῥαθμε]ιαά Ὁγ ἴμς Α. Β. Ὁ., 15 ἵα Ῥοϊαξς οτι Το Ἠδανοις; ἐν 

πῶν οὐρανῶν. ο ἴπ ν. 10 (10. .). τη αἲἱ οπδες, Τ πγου]ά σισ]κο 

ἄιο πιωπιύεγ οοιτεδροπᾶ ππῖ Ἠναῦ οὗ μα {εχί, ποιο οὐρανὸς 

οοσχς. Τό 15 έχαθ, ας ἐς βἱησαίατ απᾶ ρ]ατο] ππαγ οἵίεη Ὦα 

οοἰποῖᾶσηξ, αοοοτᾶϊησ {ο Ἠεῦγεη πξασο, 1, 45 οἶἴίμοι {ουπι {5 

"1 τθοᾷ ἴπ ον ]αησπασθ, θχασίποςς τν] βαθἰαίὮ α- Πέογαὶ γοπᾶδσίησ. 

8ο ἸΓακεί, Ὀ]ος., ιοί Ὑπα]ρ., Ένας. Μου, Ῥστα, /οΦΙΒ.) 

6, Ἐν. απᾶ 8. Ελ. «οἴεαχ;) Βρπη. απᾶ 1θευ., ’ αε]οβ;”. Όσα, 
μσδα.” . . 

να ]ήάάρῃ :3. ἀπέκρυψας. Ῥεπη, Νοτίοι, Κοπᾶ, Τίς [ουπι 

οἳ θ ραοἶρίο. οἴίοα ο6σασς ἵπ 11ο Ἡ, Ύ. Βεο Ταν], ὅ : 2, 
Ῥουί, 80 111. δοῦ 1513201 38411. Ἐτου. 28113. «Ασῑς 26:26. 

Ἐ ος ἰῑια βα]το οἱ ειροπη, 1 9ηου]ά τς απιϊ(ουπι]γ οπιρἰογεᾶ. 

δα Πἱροργηῖηςι” συγετῶν. "πα πονᾶ οσσατς (ους πια ἵη 

Ώμο Ν. Ἡ., απᾶ ἶς απὶ[οσπα]γ τουᾶρτθᾶ “ρταᾶρμέ «Α5 Ῥναάρησθ,” 
Ἀοννεναν, ἱπρ]ίορ “ οπα(ίοἩ. ἵπ ἀθ]ίοογαέῖης οἩ ἐῑις πηοδέ βαἰίαδ]ε 
ππΘηἨς {ο ποοοπαρΗςΕ γα]ααΏ]θ Ῥαχροβες, αηᾶ {ἐῑο εχογοίεθ οἱ εαβαοἱ- 

Ψ Ἱη ἀἰβοογπίησ αμᾶ ρε]εοίῖπς {μοι ”. (ἨΓευςίατ, οι), ἀπά 15 

αεροοία]!γ πρρ]σαδ]ο Το {1ιθ Ἰάθα οἳ ρονοεϊνῖπς απά αγοϊάίπς ον]]ν 

ἵὲ 18 ποῦ {1ο ρτορου ορ ἱνα]θηί οἳ συνετὸρ. “18. ποτ ἵς ἀεβηεᾶ 

Ὁγ Ποῦ., ' ἀἰκοευπίηρ, ἐπίεΠίρεπὲ, εαβασίοι».”.  Ὃο ὙἨΓοιίο, “ δη 

βἰοιίσυο]]επο” - 
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ΚΙΝ ᾷΑΜΕΡ ΥΕΕΡΙΟΝ. 

92 ΑΙ πρ α.ο ἀθ]ϊνετοᾶ {ο 
πιθ οἱ πΙΥ Ἐαΐμθς: απᾶ πο πια 
Κποφοαίι Ὑ]ιο ἴο Θου 15, Όαῦ ἴ]θ 
Ἐαΐλου; απά π]λο πο Ἑαίμοι ἵς, 
πάς 8οη, απᾶ «ο ο πνθπι 118 
σοπ υη]] τουθα] ῥύπο. 

28 Απᾶ Ἰιο {πγπθᾶ, Ἠΐπι ππέο 
μὲ ἀδαίρ]θς, απᾶ βαϊᾶ Ῥτϊναίο]γ, 
Ῥ]θβεεά αγςο ἴθ 6765 π]ιῖοι 5ο πο 
ἠήπσς {μαΐ γο 586. 

24 Ἠοι 1 ἰ6] γοι ἴλαί πιαπγ 
Ρτοβρ]αί5 απᾶ Ἰᾳπσς Ίανο ἄδεῖγεᾶ 
{ο 566 ἴἼοβο {πῖησς π]η]ο] το 5εο, 
απᾶ Ἱανο ποῦ 8θ6Π 2ᾖοπι; απᾶ 1ο 

αξΕΕκ ΤΕΣΤ. 

εἶπε, ΙΙάντα παρεδόθη μοὶ ὑπὸ 

τοῦ πατρος µου’ καὶ οὐδεὶς γι- 
νώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱὸς, εἰ μὴ ὁ 
πατὴρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ πατὴρ, εἰ 
μὴ ὁ υἱὸς, καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ 
υἷὸς ἀποκαλύψαι, 35 πα) στρα- 
φεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς κατ' 
ἰδίαν εἶπε, ἠακάριοι, οἱ ὀφθαλ- 
μοὶ οἱ Βλέποντες ᾱ βλέπετε. 

3 λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ 

προφῆται. καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν 
ἰδεῖν ἅ ὑμεῖς βλέπετε, καὶ οὐκ 

ΠΕΥΙΑΕῦ ΥΕΠΡΘΙΟΝ.΄ 

εΑ]1 {Πήπσς.ατο ἄε]]νοταά {ο πιθ 22 
«ρΏγ τι Ῥαἱμεχ, απᾶ “ηὪο 0Π9 

Ἐποποίμ ππ]ιο ἔιο ΌοἨ 15, (6χ- 

οερῦ ἴμο Ῥαΐευ; απᾶ ὙΠο {]ιθ 
Ῥαἴμοτ 1ᾳ, Σεχοερί {πο ΦοἩ, απᾶ 
ᾖε 1ο π]οπα ιθ Φου "π]εἰιοί]ι {ο 
χοτθα] πι, Ἀπᾶ Πανηῖης {ο 25 
Ιής ἀῑξοίρ]ᾳς, Ίιο βαϊᾶ Γργϊναίθ]γ, 
κΏαρργ ατε ἴπθ ο7ο5 πΏἰσἃ 5ο 
ο ἐμήησς ναί γο 569. Έος 1 2 
61] γοα ὑαί πιαπ7 Ῥτορβδίβ 
απ Ἱεΐπρς ιάρείτοά {ο 566 6 

εἶδον" 
Ν . 3) 

καὶ οὐκ ἠκουσαν. 

Ίιθ4Σ ἴλοβο ἐ]ηπςς πγλΙοἩ ο Ἠθας, 
απά Ἠατο ποί Πθατᾶ {λοπι. 

25 Απᾶ Ὀε]ιοῖᾶ, α οθγαΐτ 1ατγ- 
7ος πἰοοά πρ, απᾶ ἐοπρίθᾶ Ἠάπι, 
βαγΊας, Μαρίει, π]αῦ ενα] 1 ἆο ἴο 
ἠπ]ιου]ὲ θἱογηα], {ο} 

στη, ἐκπειράζων 
/ 

γων, «ιδάσκαλ. 

καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, 

Ν / 

356 Καὶ ἰδοὺ, νομικός τις ἀνέ- 

Ώήπος πγηῖοι 79 568, απᾶ "δαπ’ 
ἔλεπι πού; απᾶ ο Ίθας {18 
ἠήπος π]ήοι γε Άθατ, απᾶ 
τἼραγά ἔλοην Ἠοῦ. Απᾶ, Ώομο]ά, 2 

α ορτίαϊπ 11Ύ65 5τοΕ86, απά ϱίτγ- 
ἵηο Πήπῃ, βα1ά, «Τ6ασῃατ, φαί 

» Ν / 
αύτον, καὶ λέ- 

/ / 

ε, τἰ ποιῆσας 

5 Α: 1μθ Ῥορίηπίης οἱ ν. 22πᾶ, Ἠιο Τεκίης Ἐεοερίας οἳ Ῥασείος 

18 ιο 8επίθεῃσθ, Καὶ στραφξὶε πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶπε. Τμ 
Ἑ, , οπΗΐ 6, ας -ἄο Ἕναδπιας, ΟγίοεΡαςἩ, παρ, Ἑ]οοπιβε]ᾶ, 

ὔξο]οι, Βομοίσ, Ὑπϊς. Όν Ίθ. οἴ]ιος }απᾶ, 16 16 {οαπᾶ ἵπ ἴλο 

Ἁγμαος, απᾶ 18 ταηηθά Ὁψ ΓαοἨππαππ, Τ1εοΙ., Τμοῖς, Τήήπιαπη, 

1 ἄθεπν Όλο γοπιατ]ς οἳ 'Βομοί{ οοτεοῦ: “Απίο πάντα μοὶ πα]ρο: 

καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶπε. . Ἠθοῖθ Ίμθς νΏΌυ. γίας). 

οἱ αἱ. οἰπαίπαναπέ, Ώτεοουπή 6, σὰᾷ. Ὅ. Τ.. πιίπασο, Ἡαπᾶ ραποῖς νουςς, 

οὔ. Ὑγ]ιοί., Μεπηρ]ι., «ἄν, Απο, Ὑπἶες., Τε, Ὁοεεσπιαά ἀοθεραη- 
ἴατ {οκ ν. 28 ἀθεαπιῖο) -αο ἠπᾶϊσαπύαγ 56η αθη[ίη, ποῦ 'απρίις απ 

Ῥγ6σθθ Οµήδῆ ρου πθυθ.” 

4 «ΤΥ πι Ῥαμε :” ὑπὸ τοῦ πατρός. “Οἱ” ααδοαῖος να 
απέ]όν, ασεηὶ, οἱ ἐπδίγωπιοπὶ, ἵς οὈβο]είο,. Ἐτεκοπῦ πσασο τεηπῖτος 
«τὸ. 8ο Τποπι: παρε, Ὀἱοις,, Βοπτ]εῦί, Ἰγακοαί, Ῥοαπη, Νου- 

ἴοη, ΦΩΝΥΘΥ, Κειᾶ., Δησ ας, ΤΠεἱη1], ΝΤ. 

5-4πο 0181” οὐδεὶς Ἀματρε, Ἠεδ]αγ, Ὁἱοῖς., Θοατ]θεῖ, Ὢαἶςθ- 

Εο]ά, «Οαπαρ., οσίου, «Ἀαπγος, Άπσας, Μ., Τηειτο]. Ἐε]σῖς, 

Νπίοπηαπᾶ ;” ο εις, “ πἰεπιαπᾶ ;”. Τρ6ς., παᾶῖς;”. Ῥϊοᾶαίὶ 

απά Π{α]., “ πῖαπο” 

{ «οχοερῦ;” εἰ μὴ. Μ. Ἠοῦ. (118Σ., εξ μή) οἳ Μα, 11 «27. 
Ἡοοφενεε, Ῥ. ὅδ. 

δ «ρχοορί”. Θεο ]ααΐ ποῖθ. 

Ἡ -« γγ]ςμο{Ἡ τ”' βούληται. Έμασρε, Τ]εἰναΙι. ἈΒπίίπι, (Τεσί]ορ. 
1, Ρ.26, ααοῦεᾶ Ὁγ Ἠοῦ., 1μθχ., βούλομιαι) 5.8, ὑ]ναῦ "νο ἀϊβίίπο- 
ἤρη Ῥθύπ/θοη θούλομαι απᾶ Φέλω Ἰ8, εἰναῦ ἐλο ]αΐΐου .6χργθβξθς ΑΠ 

πομῖνθ οἰοίορ απᾶ ΦΗΥΡΟΣΕ, πε {ΌΥΠΠΘΙ  ἹΊευς Ῥαδαῖνθ ἠοἰζπαξίοη, 
0; ωἡ]ίπσπες. Αφ” 19.66 οὔθη πεθᾶ 35 αἩ αἰιχίήατγ νου», 

ἐχρνεβαῖνο ποπιβἰίπιος οἳ {αἴατθ Ἴππθ, απᾶ οὐ οἴμενο οἳ ἀθίεγπήπα- 

Ἡρη, 16 Ῥτοᾶποοϐ 8η απαρίσόψ, 1έ αςθᾶ ἵη ἐπί ραβξασο. Α5 9Ἡ 

Αἰέσυπαήγο τοπάθείπα, “πια οπίςϊ.”. Θο Τπε]παΙ] (ἱπ.ποίς). Ἐοῦ. 

Ενα {ο δα αὐἱ]χης, ἴο ὃε ἀἰεροσεὰ οἳ ππὐιάσά ο ἀεδίτε, 38 ἀθβπὶ- 

Ώοπς οἳ βούλομαι. Ὑεβίογ, “ΙΒ΄ Ῥ]εασθᾶ ”. ΤἼοππξου, “ πί] 
Ρ]εαςθ;” | 

{ ο Ἱαρηίηςς”. στραφεῖ Άλατρε, οξεία, ὨϊοΚ., Βοαχ]αίέ, 
Οαπιρ., Ῥθπυ, Κ.απᾶ., Μ., ΤμοιπαΙ]. 96ο Τωΐεο Ἰ : 9, ποίς, 

| «Ῥηνα(εΙφο” ἠδίαν. ΑΦ απ α]ετπαίῖνο τοπᾶτῖης, “«Ἡς δαἱᾶ 
ἐο {λεπι αρατί" 

Βο ΤήἨοπιδου, 

Θ. Ἐτ., 

Χ ««Ταρρς ς" Ἰζακάριοι. Θ9ο ο]. 1 : 45, ποίθ. 

Ῥ]οἷς,, Ὑακεί, Εοπᾶ., Μ., Ἐσιᾶαίο, Οἵαππιογ, ιεπονα, 

Ῥήεπμεπταιυς ;”. 1µ6Υ., “εσας.” 

1 α ἀρεϊτεᾶ : ἠδέλησαν. Ἠπακοῖ Τ]ιο αοτὶε εου]ᾶ Ίσνο 15 

πδια] {οχσθ Ἀθνο. 8ο Θ]απρο (ή π]ε]ιοᾶ ὴ, Ὠϊοῖς. ( ποτο ἀεεῖν- 

ους”). Κατα]: “ Ορίαραπέ, οαρίοραπέ Ἰάοπι ᾳασᾶ ἐπεθύμησα», 

Μαΐΐ, 15 «16, ᾳασπι ααἰᾶρπι γοτρὶ εἰρηϊβοσίαπι οοπβνπιαξ {πίοι- 

Ῥχσίαπι Δ]οσοπάνίπαπι αοἰοπ(ρς.” 

Τπεἰνιο]]. 

πιο] σγα]]. 

68 Ἰαδέ ποῖθ. 

566 ποίθ 5ργα 0Ἠ 

α  ροτγ ει ποῦ ;”. οὖν εἶδον. 
εν Ἀ α Ἠοατᾷ ἴλει ποῦ; ἤκονσαν. 

ᾖφέλησαν. 

9 4τοβο1”. ἀφέοτη. «Ιαηᾶ. (« ατο5θ”), Ὠϊοῖς, Ὑαἷκθ[, («τοςθ 

πρ ὔ. Ἐοῦ. (ἸμεΣ., ἀνίστημο): " Ο[ίει τεπᾶετεᾶ Ὦγ γίε απᾶ 

αγἱο η Ἑ. Ὑ., Μαϊ 9191 26162. Μας 2114: 5:49 

9ϱ:2τ: 10 :1, 50. 1] ὃ: 9δ; 22:40. 

Ρα ἡγγ]ης}”. ἐκπειράξων, Β68 οἳἩ.4:2, απᾶ 4:12, ποίθ. 5ο 
Ἰεδῖογ, Οαπιρυοϊ], Κεπᾶ. «ΑΦ ἴπο Ἱπβπ]θ]νο πγοπ]ά Ῥοξίας αοεογᾶ 
πει οαν τέσις ζοφωεπᾶξ, 116 τοµᾶςνῖηρ οἳ Ώλαχρθ, Ἰαἷκθς, Ῥοπη, 
απᾶ Νοτίου, “το ἴπγι” 185 ρχοροξθά αξ απ πἰζετπαίίνο. Ἰδαπιεγοῦδ 

οπ5ας ο66ἱ1, Ίπ πηίοἩ ἐς ρατοἱρ]ο π{έοτ -α γοτὺ -οχριοσσεε ἐἶιθ 

ἀθείση, ο ο]θοῦ, απά ἵη Βασ οαθθε 16 τηηΥ Ὦο Ῥτορετ]γ τοπᾶργεᾶ 
ΡΥ {1ο Ιππηίμνο. 

α  Έοασμες;”. «Σιδάσκαλε, Ἐεπᾶ., ΤΠοπιβοῦ, Ῥμαχρο, Ὁίοῖς., 
Βοατ]εῦΐ, 19 αἰκοί., Νοτίου, Ώαπγου, Μ., Πιεϊπα]], Ματάοσϊς,. 8ο 
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ινα ΙΑΜΠΕΡ) ΤΕΒΡΙΟΝ. 

26 Ἡο εαἰά ππίο Ἠϊπι, πα ἵ5 

πο ίοι ἵη πο Ίατ ᾖτ Ίοιν τοαᾶρθβί 

ἴλοι 

2ἵ Απᾶ Ίο απθποτίησ, ϱαἰά, 

Ἔ]ιοι ελα] Ίοτο {πο Τωοτά {γ 

ἄοά πΗ] αἲ {γ Ἰθατί, απά ση]( 

11 Ὁνγ σου], απᾶ σι αἲ {ἴἩπγ 

βἰγεπσίᾗμ, απᾶ τη α]] {γ πηῖηά ; 

απᾶ Τσ ποίσΏροιτ αν {μγ5ο]έ, 

98 Απᾶ Το εαἱᾶ πη{ο Ἰήπι, Τποια 

Ἠαδί απβπετθᾶ τ]ςη{: Ὠής ἄο, απά 
ἴλοι εἶια]ό το. 

29 Ῥαΐ Ἰθ, ντο ἴο {ιδ 

Ἠϊπαβοϊέ, εαἱᾶ ππίο ᾖερας, Απᾶ π]ο 
ἵβπιγ παϊση ους 

50 Απά ὅθδπ αποποτῖπα, εαἱᾶ, 

Α. ορτίοϊη ιαπ Ὑοπῦ ἄοπη ἔτοπι 

σπτεκ τεστ. 
Δ »/ , / : ζωὴν αἰώνιο κληρονομµήσω; 

φ Ν Ν 
56 "Ο δὲ εἶπε πρὸς αὐτὸν, Ἐν 

- .ἱ κ ο 

τῷ νόμῳ΄τί γέγραπται; πῶς ἆνα- 
/ 21 ε ο 9 Ν γινώσκεις; 0 δὲ ἀποκριθεὶς 

5 . / / Δ 
εἶπεν, Αγαπήσεις Ἀύριον τον 

/ 3 ιά - / 

Θεόν σου, ἐξ ὅλης τῆς καρδίας 
μ ν 5 ο ὧν ν΄ 

σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, 
ν 5 κά ω. 5 ΄ Δ καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου, καὶ 

μ [ή - / Δ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου" καὶ 
, / 

τὸν πλησίον σου ὧς σεαυτὀν. 
5 Ἠΐπε δὲ αὐτῷ, ᾿Ορθῶς ἀπε- 

α . / 
κρίθης' τοῦτο ᾿ποίει, καὶ ζήσῃ. 
39 "Ο δὲ θέλων δικαιοῦν ἑαυτὸν 
5 ΔΝ Δ 1] -- Ν / εἶπε προς τον ᾿Ιησοῦν, «Καὶ τίς 
ἐστί μοῦ πλησίον; ὃν "Ύπολα- 

Ν - - / 
βὼν δὲ ὁ ̓ ]ησοῦς εἶπεν, ᾿.4νθρω- 

/ ΔΝ 
πὀς τις Κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερου- 

ΒΕΥΙΒΕΡ ΥΕΕΡΙΟΝ. 

θια]Ι 1 ἆο τίο Ἰπποτίο οὐεέηα] 

μία Απά Ἱς εαῖά {ο Ἠ]πι 26 

αυ 16 πλ ίθη ἵπ πο Ίατγ ὃ 

οι τοαᾶθθί μοι Απᾶ Πο, 27 
απογγοτίπςσ, φαῖᾶ, μοι α]θ]έ 

Ίοτο {θ Τιονᾶ, {11 οᾶ, πΙι 

811 {Ἡνψ Ἠοατῦ, απᾶ ην αἲὶ {17 

εοπ], απά’ πλ αἲἲ 1Ἡγ πῖηᾶ; 

απά {1 ποϊσ]ρος 45 ἰἨψεείί 

Απά Ἡο φαῖᾶ {ο τα, Του Ίναςί 28 

αποποτοᾶ "πἱρΗ]γ: «ἄο 6, 

απά οι εΏα]έ Ἠτο. Ῥαί Ὦθ 29 

"οἩοοβίπσ Ίο Παπ Ἰήπιςο]{, 

βα1ὰ {ο ᾖοδας, 11ο, "ἴλθη, ἶ5 τισ 

ποϊσμροτ «θδις “"τερ]ϊθᾶ, .Α. 50 

οδτίαἶπ "πια "πας ροῖηρ ἄοπα 

(ΠΏ. Ῥ) ὅομα ἃ :3. Αοΐς18:1. 1 0ου, 13128. Ἡρι. 4 τ 1. 
Ἠεὺ. 6 «12. Βε6 οἩ. 2:46, ποί. ο Ὑγείίο, “Τιοπευ;” Β. 

Ἐν. “Ώοοίεατ”. Ἠεῦ. Ν. Τοςί., "31. ντ, ενας (80 «ον. 
μα μο {αυσ]! ”). 

τα {ο ἱπηβηίει”. κληρονοµήσω. Α8 η α]ειπαίίνο, “{ο οἳ- 

ἐπ Ἐωώπαὶ: “Τά ποᾶ ἔχειν, οδέέπετε, εοπεεφμὲ, Υ. Μαξ, 
5150 .. 

" πςΠΙγτ” ὀρθῶς. Ὑμακεί., Νοτίου, Ἐσπᾶ. 8ο (Β. Ῥ.) 
οἩ. ττ 49: 20121. Ἡγ 5 οτίποσιαρΏγ, πο ἀἰεήηουίς] {μα 

αάνετυ {τοπι {ο που, θπᾶ {ηρ αὔ]εοίίτο "'πὶσα{,” 

ΤἼοπη., Ὥϊαις., Ὡσατ]αίέ, Ἰαἷκο, 

πο Ἰηγετὶεᾶ οτάει οἱ ἴπθςθ 

ε«ᾷο Ὠής;. τοῦτο ποέει, 

Ῥοπα, Οαπιρ., Ἰνοτίοη, ΦαΥΥΕΓ. 

πγολάᾳ πτας οορῖεᾶ ἔτοπι Τψηάσαίο. 

α΄ «ρπορβίηρ:”. Φέλων. Ἠοῦ. (119Σ., θέλω): ““εποτα]]γ Το 

ο, 1, ᾳ. ἓο τοϊδὴι ο ἆσδίγε, ἵο ολοοδεὸ «ΑΦ ἴο πῖαι” Ἰς πςθᾷ αξ 

{1ο οηαἰνα]επί ο βούλομας, ἵπ Υ. 23, 1 16 ἀεείταρ]ε {ο επιρ]ογ ο 

{θυπι π]ίοἩ υγ] Ὦο αρρτορτίαία Το; Φέλω, απᾶ, αὖ ἴπο 5απιθ ἐἶπης, 

ἀϊκἠπσπήθη τὸ Ώοπα νο {οπου πνουᾶ, 1ὲ ἶ6 οὐνίοις, ἴλιαί ἀείει- 
πιζπαϊίοη 16 ποῦ ἴλα {άθα οοπτογαᾶ Ὁγ ἴῑπα τετο ἵπ ἐς Ἱπείαπος, 

Ῥαΐέ ῥΥ6Γογεπεε. Ἐαΐλμον ἴναι 0Ώ6Υ ἴλο ἁἰνίηρ γα]θ, 116 Ίαν ος 
Ίοτο, Ἡθ οἶιοθο ζο παττος 15 τεηιϊγεπιθηές {ο ο, Ροϊηῦ, ποτε ᾗε 

πιϊσ]ιέ εἴαπᾶ {πδΗβοά α5 α π]σ]ίεοις πιαπ. Ἰαϊπα]: “Τδρῖςροτί- 
18, αἱ 66δυπη πρ ίσης επ», {π ἠπτ]άΐσπι αζάπορτο τοἰπεταί, οππι 

5ρθ εχοἰἀ{εεοί: Φέλων δικαιοῦν ἑαυτὸν εἶπε κ». τ. Λ. 59 Ῥυτραϊῦα- 

ταβ, ἱπίετγοραθαῦ ᾖθδαπι: θοᾳπ{ γθτο οξύ πιὶ ρτοχίπιας Ἡ' ὄικαι- 
οὔν ἕαυτὸν ποΐαῦ 1ηβοπίθπη, τὸ από αγσππηθηδίς 56 «ἰεαίαγατα, Ἠἶπο 

εποιδαγε, Ῥατβατθ 56, αἱ ᾗ. 1, οἱ ἄθῃ. 44 : 16, αΏὶ Ἱερίθας "“ππλ” ρα 
Ῥποοπρρὶ απθθ Ύοιρα «Αἰοχοπθνίπί χοβδ]άσιυπέ: σέ λαλήσομε», 
ἤ τι δικαιωθώμεν; οαχ 6κοπβειπας πο)”. (Ε. Υ., “ π]αῦ ομά]] 

πθ θρεβίςῇ ος ΠΟΥ’ βἰνα[] γγθ οἶθην οπτεε]νος ᾗ ”) 

Σ μθης” καὶ. Ἠοῦ. (Πχ. καὶ, ϐ): “ Ἑθίοτο ἱπίρτγοραήνθς, 

πΊετο ἵπ αἰτίσύπθες καὶ ἵ5 εἰπιρίγ οορπ]αίίνο,. Όπέ 6οσνος ο αδά 

βἰτοπαί]ι απά νγαοϊ {ο 11ο απεείίοη, σπἀ, απά ἴλεπι ἐεπ.. 8ο 

Ε. Ῥ., Ματς 10 : 26 (Καὶ τίς δύναται σωῦῆναιρ) "πο ἴλοα 

οωη Ὦο βαγεᾶ Ὦ” ἨῬοῦ. οἷίθρ 1ο ράξδασς Ὀδίοιθ τ15, α5 απ Π]ακίτα- 

Ποη οἳ {πίᾳ πξο ΟΕ. καὶ. 2 0οἨ. 21 2, καὶ τίς ἐστιν ὃ εὐφραίνων 

µε---Ἡ. Ὑν απλο {5 Ἡθ ἐἶνοη ναί τια]κοῖῖν σης ρ]αί----τ”. απο: 

“ Ῥατῆου]α καὶ Ἡ. 1. τεᾶᾶἰ ἀεῦοί, ἑρτέω, ἑσπάευιι” 

» «γρρ]θᾶς”. ὑπολαβὼν---εἶπεν. ἹἈοτίοι, Ῥανγοτ, Θοατ]εέ 

(“ τερ]σίηρ”). Βγ Όνί τοηᾶριίης α υετοαί ἀῑδιποίου Ῥεύπεεα 

ααπςπογ”. απᾶ “τορὶγ”. ἶς πιαᾶς, Εἰπηί]ατ Το ἐαί ἵα Ίμο ἄτοεξ 

Ῥθύποςυ ἀποκριῦεἷς---εἶσεν ({- ππδπειῖης---εβίᾶ "}, απᾶ ὅπολα- 
βὼν--- εἶπεν. Ἴιο οἰαβοῖο απά Ἡσ]]επίδέίο πδασθα ἵπ 5 Ῥμταξο 
ατθ ποῖ πε 6116. «Αοοοτᾶῖησ {ο {με {οσπιεῖ, ὑπολαβὼν ἵ6 ποῦ 

Ῥ]θοπαβίίο, Ἐπίπο] (ὔν ᾖοεο): “Τα Ηστ δορίοτατα Ῥνοβοσαπι 

εσίθτοτΙπ ὑπολαβὼν ἠπηρίίαν ἔφη 'οππ αἰᾳαῖς ἀῑσθηίεπι Ιπίου- 

Ῥε]]αῦ, οππα αλφαίς {ία τεδροπᾶσί, αἱ αἰϊᾳπίά οχοιρίαῦ οὐ γαρχθιθη- 

αί, οἴτουπικοτίοηί οὐ σοτηῖσαὀ ἵπ 115, πα) ἀῑοία εαπύ αὉ αἰίογο, πἲ 

αἄθο {ππο ὑπολαθὼν ποη τοάαπᾶεί.” Όπ τμ οἶμεν παυά, 1 ἐς 

πούῖρες {1ο ἨἩθ]]επίς[ῖο πεασθ: “Ύετρο ὑπολαμβάνειν η γεχδῖοΠθ 

πορίαααἰηία τίτα]ἰ οχρεαϊθας Ἠσρυ, πν Ίία, αἱ εἰφπίβοαῦ 1ε6ροη- 

άσε, οὐ Ἰάετα πα]εαῦ αποᾷ ἀποκρίνεσθαι, γιά. δοῦ. 2 τ 41 4 : 1, 
θἷο” 

να Μαη” 16 ποῖ α εαρρ]επθηῦ, 

κ ἁ«παβ βᾳοῖηρ ἄοψη;”. κατέβαινε». Τμοπι. (“ ροΐης ἆοπη ”), 
Ἐαπά,, Μανᾶσοῖς.. 955. Ἰόσι Δωᾶ. Υυῖς., Μοπέ, Ἐτλο., Ῥοσα, 

ὔβομον, Βοποίό, “ Δεξουπᾶσοα, σ”. Οµβίο]., « ἀθεεπᾶεης” Α9 ἵη 

ἄεππιδη ἔλλο ἠπιρου[εοῦ ἔεπεο ταρτθεβηίς σοπἐἐπιθά, οἳ γερεαἰοὰ Ῥη8ὲ 
αοίῖου (Ναμάση ἄθυπα, ἄταπι,, Ῥ. 910), πο Ἀπᾶ ἰίθ {επεο ἐπι- 

Ρἱογοᾶ θτο Ὁγ Τέλος (“ μίης”}, απά Ὦο Ἰπείίε (/ζορ”). Α 
οἩ- ονάϊπαιγ ςο ο ἐς τοῖς Ἱπιροι[οοῦ Ἱς {ο τορτεδοπό αοἴῖου 
ὕερι Ἰαξ πο εοπιρ]είοά, Ἱ {5 Ῥτοροτ]ψ τοπᾶριθᾶ Ὦγ νο Ἐορ]ίείι 
Ῥτορτοβείνθ ἔοσπι οἳ ἠπιρεχ[βοί. ἸΤτοιιορθ (ἄναπι, Ῥ. 129): “1 
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Φεαβα] οι {ο ὁ οτἶσμο, απᾶ {οῇ 
ΑΠἼοΠΦ. ήθυθς, 'π]ήοι  5ἰῖρροᾶά 
Εΐπι ος 5 ταἰπιαηί, απᾶ. πουπᾶρᾶ 
ᾖύπε, πᾶ ἀορατίθᾶ, Ιθανῖπρ ἠόπι 
μαΗ ἆθαά. 

δί Απά ῶγ΄ ονρπορ ἔιουθ 9.116 
ἄοπη ο οργίδῖη Ῥεϊοεί; ἠιαῦ τταγ; 
απᾶ. ποπ 116 βατ Ἠϊπι, πθ ραββοᾶ 
ϱγ οἩ {1θ οὔιθι ε]άρ.. 

82 Απᾶ Ἰ]κογ5ο α Τιου1ΐ6, ποπ 
Ἰ6 πας αὖ πο ρίασς, ο.πις απᾶ 
Ἰοο]κοᾷ οπ ῥήπι, απᾶ ραβ5θᾶ ὮΥ οἩ 
19 οὔπες εἶᾶρ. 

ο 85 Βπΐὸ ο ορτίαῖη απιατίέαπ, 5 
Ἡο ]οπγπογοᾶ, οσπιθ π]ιθγθ Πο Ίπας: 
Ἀπᾶ που Ἡο 5απ πι, Ἱιο ]οᾶ 
οοπαρββδίοη ο ἡέπι. ' 

δ4 Απᾶ ποπί {ο ἠόπι, απὰ Ῥουπᾶ 
πρ 18 γγουπᾶς, Ῥουσίης ἵπ οἳ] απᾶ 

αΏβεςκς ΤἨΣη. 
Δ -- - 

σαλὴμ εἰς “Γεριχὼ, καὶ λῃσταῖς 

πἐριέπεσεν, οἳ καὶ ἐκδύσαντες 
. Ν 3 . 3 { 

αὗτον, καὶ πληγας ΄ ἐπιθέντες 
ἀπῆλθον, ἀφέντες. ἡμιθανῆ τυγ- 
χάνοντα.. ὃ κατὰ συγκυρίαν δὲ 
ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδφ 
ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντι- 

παρῆλθεν. ὃν ὁμοίως δὲ καὶ 
«4ευΐτης, γενόμενος κατὰ τὸν τό- η κ 
πον, ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρΏλ- 
θεν. 3 Σαµαρείτης δέτις ὁδεύων 
5 ων Σων. ΄ ν ολ «9 ΔΝ 
ἦλθε κατ αὐτὸν, καὶ ἰδὼν αὐτὸν 
» / 94 Ν ἐσπλαγχνίσθη" καὶ προσελ- 
θὼν κατέδησε τὰ τραύματα, αὐ- 
τοῦ, ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον' 

) 

ΤΕΥΙΡΗΡ ΤΕΒΡΙΟΝ. 

Ίποπι ο 6γιδα]σπα {ο ο ετῖομο, απᾶ 

{6]] απίοπο; στοῦῬθτς, πΠο "Ῥούμ 
βἰτ]ρρεά απά Ῥααί Πῖπι, απᾶ ἆθ- 

ραγἔθᾷ, Ἱεαγίης Λίπι Ἠα]Ε ἆθαᾶ. 
Απᾶ 7 οπαποῬ "0 ορτίαίπ Ῥχ]οξύ 
.γ/α5 ροἵης ἄοπῃ ἐμαῦ πγαγ, απᾶ 
εβροίας Ἰ]πι, Ἡθ Ῥραξεθᾶ Ὦ7 οἩ 
{16 οί]ετ οἶάθ. Απά 5ο :«4ἱβο ἃ 3 
Ἰμθνίζο, ἀρεῖης αὖἲ {πθ Ρίαςς, 
64116, απά «οοεῖπο ἦσηι, Ῥᾶς5εᾶ 
Ὦγ οἳ {9 οἴμαν βἱάθ. Ῥαΐ α 
α, ορτἰαίη ΒαππατἰίαἩ, (α5 Ί6 πάς 
ουγηθγῖπα, ο.1Πο Σΐο Ἠΐπι, απᾶ 
λορρῖηο Ἠήπη, 1θ Ἰαᾶ οοπηραββίον 
ου Λόπ; απᾶ Ισοίηπς {ο «πι, 
Ῥουπά αρ Π18 πουπᾶς, {ροπτίης 
ον οἱ] απᾶ πῖπθ; απᾶ χο εοὺ . 
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ἀθποῦος αατον οοπσποά απᾶ ποῦ οοπαρ]θίοᾶ π]η]ο εοπιθύ]ήπο εἶσο Ἡ, Ὑ. ἵ9 τοαϊποᾶ, στο. Α γένοµαι--πΙ Ρτεροβῖίοπφ απὰ α- 

ωοῖς Ῥίασα” Βἰιανί (ἄνατα,, ᾷδ1, Ῥ. 1). «επί ἄονηα” Ἰπι- 
Ρρίςς, ᾿ οομίταςγ Ίο {πθ6 πριταίίοη, {ο ἑτανείοι βοϊισΗγ τγεαε]εά 

Φομΐσμο, {ᾱ. οπᾶ Β, Ἐτ., « ἄρθορπᾶσίθ;” 1δας., “ Ῥα[αῦα.” 

7 “χοῦΏθυΞ; Λησταῖς. 
ΟατωρΏοῇ], Νοτίου, Βαπφγε, Ἐεπά., Αησας, Μ. Ὑυαῖς., Μοπί, 

Ἐνας., Ῥσσα, Οαπία., (ὅςομοι, Φομοξξ, “ Ιαΐοπος;" Ῥο λείο, 

“«Ῥδαλεν ;”. Β. Ἐτ., “ Ῥηϊσαπᾶς ;”. 1065. απᾶ Θραμ., “]πάτοηες :” 

Ῥὶοδα{ απά Τέα]., “]αάκοπϊ; . Όαπ., “ Ἡδυεις.” ΄Ἐοῦ απᾶ Τήζάσ]ὶ 

(1 θαχ., ληστής), “-α τοῦῬετ.”. Ῥτθίσοὴ.: " (Γἱοἴ ματ). ο αεγοπέδις, 
αἱ νί πάστοάιαπίαν Ἰήπθια {αοἰεπίος, Ίπιο. 10 : 50, 56. 3 ΌοἨ. 

11 1496. Μα, 27 : 98, 44, εἶοι ΠΠὶς ποτᾶ οσσατς βΠἴ6σπ πιθα 

ἵα Ὦ, Ὑ. οἳ Ν. Τορί, απᾶ΄ΐ6 τοπᾶενεά Ὦ7 “«τοββες” {οας ἔἴπιος, 

απᾶ Ὁγ “ἨήΘΕ” οἴθνετ πιο. Τη αἱ] ο.5ες, «τορῦεγ” ἶς {μ6 
Ῥιόρες τέπάειίπς. 116 Ἑ, Ὑ. απᾶ οἶμου οαχῖτ Έπαι ἐγαης]βίίους 

Άωγο οορίθᾶ 1ο], ) 
««Ῥοΐ]- -απᾶ ;”. καὶ---καὶ. Βοατ]είέ, Βαπτου, Δησιε. Ὑπ]ς., 

Μοπέ, «ή βπι--6ἳ ;”. . Ένας. “«θσπι--ᾶο.  Βοῦ. (1οοχ., καὶ): 

τι Ἱας απ ἐπίοπδίνο, οἵ εµπιω]αένε 1οτος----κα)---μαὶ, Έπα. δοἱ]ι--- 

αμάν’. Ῥοαυς ανεοῖς (παπι. ζ194, ρ. 608. Ἡουρανοση, ϱ. 85: 

“Ὑλοτενθέ μα) 1 γερεαἑθᾷ ἵη ιο βαπ1θ οἶαβιδθ, οὗ πωθταδος, 16 ἵς ἵπ' 

0η Ῥίαορ 5αρεταάἁ({ουγ.” 

Ἁπα ορτίαίἡ Ρε”. ἑερεύς τες. 

Ῥηρ]ϊει ἵς ἐπα εαπιθ πῖεἩ ποὺ οἳ μα Θτοεῖς, μεις {5 ποὺ ἐλθ 
Βἰρ]νέοεί πεσεεεῖγ [ου ἰπαηβοτίης {πθ βεπίθησο. 9ο ΤΠΟΠΙΕΟΙ, 

Βοατ]οίή, Όματρο, Ὑεβ]αγ, Ὀίαῖς,, Ῥεπα, Ἰαἷεῖ, Νοτίοη, Βαήγει, 

Κεπᾶ, Μ. 
δ “πας ροῖης ἄοπα ;”. κατέβαινεν. Καπᾶ. 66 ποῖθ οἩ ἠΠίς 

ποτά, ν. 90. Ῥοηυ, Τἠοπικου, Νοτίου, ἹΓά]κεΒε]ᾶ οοπιθίης κατὰ 

συγκυρέαν Μεν Οίς νετ, απᾶ χοπᾶσγ, “Ἡαρρθπεά {ο Ὦο᾽ Εοΐηᾳ 
ἀονη.” 

5 «ρρρίης;” ἐδὼ».᾽ Βοατ]είξ, βπαχρθ, ΤΠ εξίογ, Οαπιρ., Ῥαπγος, 
Καπᾶ, ς Τι πα], Μ. Ἀεὶρ., “' 2ἱοπᾶρ.” 

. 2. μας (Β. Ῥ.) Μα. 25 : 385: 27 : 41, οἳο. 
4 «ροῖηρ αἲ, οἵο,;'' γενόμενος κ.τ.Λ. Τπ8 Ίαπβπαρο οἳ ἐ1ο 

"μ΄ παίυταὶ οτάατ οἱ {16 

Τλοπι., Βοατ]είέ, Ὑεξίε, ϊο]κπβου, 

"1ΕΠα]] πού Ῥους οἱἱ ος ἶν”]. 

τοιρς ἱπιρ]ψίπς πιοίοῃ, πιβεῖςς α. οΏαησθ, οἨ΄ ἐγαπβϊό]οι {ο αποίπος 
Ρίαος, οὉ Βἰωΐο- -οπᾶ ἵ5 ο[ίθη ιςεᾷ ἵπ {πρ 86Π59 οἱ οοπιε, αἲγέης, 

θίο,, 5 Ίπ Αος οἱ τ 11, α ἄἰβετοπυ τοπάειίης 6 βασρεείοᾶ 

88 απ αἱίρπαίνθ, Τί 1, “ αρρτοπολίπςσ {16 ράσο” Ἐοβία- 

80Π. (1εχ., γένοµαε, Ὁ, ε) 8478: “ ΟπΙπ 80ο. οἱ Ῥ]ασθ, ἰο 60πιε 

4βροη, πεαγ ο, ἐουατγάς, Ίλια 10 1 82. Αοΐς 2711 Τρεῖαα, 

ἄ ιο Ἠεσύςξο οεγοα. ἆε] Ίπσαν  (” πιο αρρτοασ]ιθᾶ: {ο Ῥίασς’}/ 

5. Βι, ὅ αἱ αὐτίναϊὐ 6η 66 Ιΐδα τ”. Τία]., ος αἴαπσενα η απο] 

1πρβο”. (ή ν]ιο αιτ]γεά οὐ ἐ]ιαῦ ρ]ασο }: Ὠϊοᾶαί, “ εεεηᾶο τεπαίο 

Ῥτεξεο αἵ απε] Ίποσο ;!”. Ώο Τγείίζε, “ ον ρεσει ἄεπ Οτέ Πΐ1 Κκαπιο” 

9 ρρρῖησ;” ἐδὼν. Β68 τ. 81, ποίο,. Ί1Ἡθ 6απιε 1ωογ ἰνοπ]ά 
γοσεῖτε {1ο 5απιε τεπάε τις. 

Γ αρ Ἡρ γης Ἰουτηεγίης ;”. ὁδεύων. 18 Ῥτοργεξείνθ ἔουπι οἳ 

ἄιο Ἱπιρείεοξ 6 βαΏφἡἑαΜθᾶ {ος {1ο ονάίπανψ οπθ (αθρᾶ ἵπ {18 Ἡ. 
Υ.), αἱ εταοὶ απᾶ Γαπίαν. 9ο (Ε. .) τας 18:29. 8. Ἐν. 

” πὶ γογασεαῖό ;”. 12ου. “416 ΡΙΓΑ.” 

δ {ο Ἠπα;” καὶ αὐτὸν. ἘἙπηᾶα]θ (ή ππῖο πι), Οταππηες, 
(επενα. ο Ἰείίο, “σα Ίμπι 0” Τα], «αἱ Τα]ρ., “5εοις 

θαπας”. Ένας., Οαξίο!., ἀὔξομθι, “αἆ ουτη ;” , Έτ. “ τέτς [αἱ /” 

Ῥεῖς., “«οπἱἐγοπῦ Ἀθπα”. (:πθας Επι}; Ρἱσᾶαί{, “ρθεεο ᾱἱ 1.” 
Περ. Ν. Τερῖ, 198. 

ἃ «κρρπσ]”. ἐδών. 86ο γ. 91, ποίθ. Τηοιπα!, Μ. 8. Ὦ., 

Ψασαπί να.” ἳ 

: μροϊπρ ἴο;”. προσελθὼ». πεξίαγ, Μ. Β. Ἐν, “ εδίαρῦ 

αρρτοσλόι” 

} αρουτίης οϱ!”. ἐπιχέων. Τποπδοῦ, ἸΠαἰκεβε]ᾶ, ἸΜοσίοι, 

Άπσις (6 προπ ἔεπι”}, ανσετ. Ἐοῦ. (Τσ., ἵπ υεγδο),  ἐο Ῥοας 
προβ.". Βερί, Ἠθτ1έ, ὅ : 11, οὖκ ἔπιχεετ ἐπ αὐτὸ ἔλαιον (" πθ 

ἄεη: 28 : 18, ἔπεχεεν ἐπὶ τὸ ἄκρον 

αὐτῆς (" ρουτεᾶ οἳἳ ος ἴπο {ορ οἵ {6}. 3 Κἴπος 9 : 6, ἐπέχεε τὸ 
ἔλαιον ἐπὶ τὴν πεφαλὴν αὐτοῦ. Ἰλὰᾶσ], “ἰο ροιγ ουέτ, οἳ 

ποπ” 

κ «λθ. Τ]ς ρίοποτπ 18 οχρτεςερᾷ {ου {Ἡο 6α]κα οἵ ἁῑνίά τρ ἐἱλ 
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π]πα, απᾶ 5εύ Ἠΐπι οἨ 5 οπΏ 
Ῥθαςί, απά Ὀτοιρ]ιϐ Πΐπι {ο απ ἶπη, 

απᾶ {ἴοοῖς σαχ9 οἱ πι. 

ὃδ Απά οἩ {1θ πποιτοῦ, πηθη 

πο ἀερατίθᾶ, Ἱδ ἴοοῖς οπΐῦ πο 
Ῥθποϱ, απᾶ ΄ρατο ἔλεηι ἴο ἴ]ιο Ἰ1οβί, 
απᾶ ραὶᾶ πηπίο Ἠϊπι, Ταζο ομγο οἳ 

Ἠϊπι ; απᾶ π]Ἰίκοονου ποια εροπᾶ- 
οξί πιοτθ, παν Τ οοτπο αραίη, 1 

ση] τεραγ {θο. 
86 ἸΓμίοὮ ποὺ οἳ {λθςο {1τορ, 

ἠήπ]κερί {ποι, πας ποἰσΏΏοιν απῖο 

Πΐπι ναί {61 απποπρ {9 Ὄλθυος ὃ 
ὃτ Απᾶ Ὦο εαᾶ, Πο ἠιδί οἱιογγοά 

ΠΊΒΓΟΥ οἩ Ἠϊπι, ΤἨον εαἱᾶ Ίεεας 
απίο Ἠΐπι, 6ο, απᾶ ἄο Ί1οι 11ε- 
πβο. 

98 Νοπ 1ξ οµ1ηο {ο 4858, 5 {πεγ 
πεη{, ἐμαῦ Ἡο οπἰαγοᾶ {πίο α 06Υ- 

ἴαΐπ Ὑή]ηρο: απᾶ α οργίαῖτ Ἱγο- 
πιΘΏ, πᾶπιθᾷ Ματίλα, τοσθῖνθᾷ Ἠϊπι 

Ιπίο Ἰευ Ποαρο. 

59 Απᾶ ος Ἰαᾶ α αἱρῦογ ορ]]θᾶ 
Ματγ, π]ίοἩ αἶξο εαΐ αἲ ἆθσας 

[96ἱ, απᾶ Ἱιοαγᾶ Πῖς ποτᾶ, 

αΕΡΕΚ τΕΣΤ. 
5” 2 4 Δ ον ο) 
ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ Τὸ ἴδιον 

- νο ον 
κτῆνος, ἤγαγεν αὐτὸν εἰς. παν- 

]δοχεῖον, καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ. 
Ν Ν 

ὅδ καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθὼν; 
Ν / / 

ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ 
πανδοχεῖ, καὶ εἶπεν αὐτῷ, «Ἔπι- 

/ ϱ ο ν ο Ἅ 
µελήθητι αὐτοῦ: καὶ ὅ τι ἂν 
προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπ- 
ανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι. 
ὃ6 Τίς οὖν τούτων τῶν  τριῶν 
δοκεῖ σοι πλησίον. γεγονέναι τοῦ] 

.. ΔΝ / 

εἰς τοὺς -ληῃστάς; 
« Δ - ε 

ὃτ 'Ο δὲ εἶπεν, Ο ποιήσας τὸ 
3). ΄ 3 3 -- ολ 5 

έλεος µετ αὐτοῦ. «Ἠίπεν οὖν 
Σαν τς 5 . ΄. Ν 

αὐτῷ ὁ ᾿]ησοῦς, Πορευου, καὶ 
Ν 

σὺ ποίει ὁμοίως. 
ὃδ ΣΓΕΝΕΤΟ δὲ ἐν τῷ 

πορεύεσθαι αὐτοὺς, καὶ αὐτὸς 
εἰσῆλθεν εἰς κώµην τινά. γυνὴ 
δέ τις ὀνόματι 4Η. Γάρθα ὑπεδέξατο 
αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. Ὁ καὶ 
τῇδε ἡ ἣν ἀδελφὴ καλουµένη λζα. 
ρία, ἢ καὶ . παρακαθίσασα παρὰ 
τοὺς πόδας τοῦ ᾿]ησοῦ ἤκουε τὸν 

/ 

ἐμπεσόντος 

πΕΥΙΟΠΡ ΤΕΠΡΙΟΝ. 

Ἠΐπα οἩ Ἠΐ8 οσση Ὀθαςίέ, ΙοτουρΏή 

Ἠΐπα {ο απ Ἴπη, απά {οοῖς ο.τθ 
ὀξ Βϊπι.. Απᾶ οη ἰμ6 ποχέ ὄργ, 3 86 

π]θη Πο ἀερατίθᾶ, Ἡθ ἐοοῖς ουῦ 

Όπο Ῥθποθ, απᾶἆ ϱατο ἔλεπι "το 

Πιο Ίππ]ζθερος, οπά βαἱά {ο Ἠάπι, 

Ταίο σατο οἱ Πΐπι, απᾶ »υ]ιαῖ- 

6ος ἔἶοι αροπᾶθξύ πιο, 1 π]] 

τθραγ περ, πΊθη Ι οοΠιθ Ασαίη. 

ἨΓμΙοἩ πο; οἱ ἴμθςθ 1ἈτοςῬ, 

ἠμι]κοξί ἴποι, πας πεῖσΏβρος ἔο 

Ἡήπι Ψ]ιο {6Ἠ πποης οἨιο τοῦ- 
Ῥο6υις Απᾶ Ἰθ ϱαῖᾶ, ο π]ο 

οπγθᾶ Πΐπι πηθγογ. Τ]εἨ βαῖᾶ 

ᾖοεις {ο Ἠϊπι, (1ο, απᾶ ἆο ἴλοι 

Ἠκοπί5θο. ΝΟΥ {δ 64Π16 ο ρα585 

ρ85 416Υ πγοπέ οἨ, ἐ]ναί Ἡθ οη{θγ- 

ο Ιπίο α, οργίαϊῖη γ]]αρθ: απᾶ 

α. ορτίαϊή ὙΨοπιαἩπ, παπιθᾶ Ματ- 

ἴλπα, τεοεϊγεᾶ πι Ἱπίο Ίου 

Ἰοτιςβθ.: Απά εἷιθ Ἱαᾶ α α]σίου 58 

ρα]]εᾶ Μανγ, π]ο σα1δο, "εἰ ήπς 

αἲ «Ἠιο {6οί οἱ ὧο5ι5, ἱιεατᾶ Πΐς 

Ββηύθησο Ἱπίο 15 αρρτορτίαΐθ πιεπησετς, αοοοτᾶίηᾳ ἴο ἐπο ἀῑγίδίοη 

Ἰηᾷϊοαῦεά Ὁγ {με 5οπησοἶοπ. 

1 ο Απᾶρ" {π ιο Ἡ. Ῥ., Ὀοίοτ “ ὈτουρΗῖ” ἴς ποὺ ααιουίσοᾶ Ὦ7 
ἄιρ ἑοχί, απᾶ πηπθσρεεατΙ] ϱµοιπααυς ἐς 5οηίρηοο. 

Ἀ 1ο πο Ἰππκθερος;” τῷ πανδοχε. Ἠοῦ. (Ίωεσ.): ΤΠ 

Ἱεερει οἵ ου Ἰηπ.”. Τμοπι., Ὡοπη]θίί, Ἐθοῖ (ποίθ οἨ «Απηαιρ). 

4 Ἠοβί 16 οὐφο]εβοθηξ, Τό {5 πο Ίοπσε: Ἠθαγά ἵηπ οοπγθγδα/ῖοη, ἵς 

απιρίσποι, ος {ή αἱρπῖβες “οπθ ἩΠο επἰθυίαίης αποίηετ αὖ Ἠἱς Οη 

Ἠουςε πἠιουέ τοπνατᾶ,” «« οπθ πιο οηρνίαίης αποϊμες αἲ ΐς ουςε 

Τον τοπογᾶ,” αιᾶ αραῖη 6 οπ8 νο 15 επθεγίαἱηρᾶ αὖἲ 0θ ]οᾶςο ΟΕ 

απούλατ” (α ᾳαθεύ). Ἠγευρίες, Πἱοί,. Το ἔἶπεςε ΜἰσπίΠορβίοης π]α 
Ῥο θάᾶρᾶ οί οἳ 11 Τιαάπ “Ἱοδίία ” (" υἱαέπι, δαογέβες "}, Αηρ]ϊος 

“Ἠοξίρ) ἐς ππαίοι αςθᾷ ἵπ {ς 5ευγίσο οἱ {πο Ἐοιπαπ΄ Οα]ιο]]ο». 

να “π]αίοτεγ;” ὅ τι ἂν. Ὁπαυρο, Θοαχ]οίέ, Ὠἱο]κίησου, Οαπιρ., 

ῬοηἨ, Κομᾶ,, Μ., βαπσος. “Τμαΐροοτει ” ἵς οὐβοῖθίθ. 

95ο το0ΆΌοτς 1” τοὺς λῃστάε; Β98 ν. 80, ποίθ. 

Σ 98 ἐμογ τεηῦ οἳ 1”. ἓν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς. Ἡοῦ. (Τασ., 
ὧν υειδο):1 “Το ρα59, ἴο βο, Ἱπρ]γίης πιοδίοα /γοπι ιο Ῥ]αοο πηοτο 

οη8 15; Ἠεποξ ἐΠεη {, ᾳ. {ο ῥα39 0Η, ἴο ϱο αἰυαγ, ἰο ἀερατίν" ἛῬεπη, 

α ας {πο πα ὁ {ουατά !” Νοτίου, «πς {16υ ποτ Πουγηογίης ; » 

Βαπύει, “6ε ἆ 1 πετο ραυβηῖης ἠ]θίν /ουσηςγ ;” .Απσις, α5 {18Υ 

Ἰουτασγθά  Ἡ εποέῖ, “' Ἡηου {167 Ἠθυς οἩ Εμείς Ίουσηογ;”. Βίας, 

«9ά μογ ππετο Ῥτουθεᾶίηπρ.”. Τὸ 18 ορυίοις ἴλαῖ ἔλλθες τοπᾶρτίηςς 
4γ6 αἱ] Ὀαεοᾶ ο. {ο Εαπάσπιθηία] 1άθα, οἳ βοίηᾳ οἩ, οἳ βοίηᾳ 107 

αυαγᾶ. ο Βγπας, ῥραταρ]ηαδἑσαῖ], μοὶ» κ λα ρ5] 

(6 α5 που πεις ροΐης ος 116 πναγ”). ἀὔδομη, “ Ῥιοβοίςοοιοη- 

ἑασ1”. Βομοῦί, “Ῥτοβδορηάῦας 8; ”. Βε]οῖς, “ας 21] νοϊσάειι : 

ο Ἰψειίρ, “αἱς εἷς ταϊσείοπ ;”. Β. ΕΤ., “οοππθ 1]5 πιβχομαίθηί; ” 

δει,  τπ]επίγας ῥεοσθᾶίαη εἶος” 

ᾳ ἀ9]ο:”. καὶ. . ΜΑΠΤ 18ο ἰταπε]αίοτ5 Ίατο ἄνορρθᾶ μαὶ, 51)- 

Ροβῖης 16 τοἠππᾶαη, οἳ, {ο 5ρθαῖς τοις αοουγαἰεἶσ, α πγοτᾶ ποῖ ἴο 

ϱ6 τερτεδεπἰεᾷ Ὦγ απ οηπἱνα]εηί, ἵη ος Ἰαησαασθ, ἸΚαηςί, Πού” 

6Υεν, ρἶνες {1ε {οἱοπίπς ροοᾶ τ6αδοµ {ον τοἰαπίης καὶ, ἵτ ἐγαηβ]ᾶ- 

ἄοη: “ Ῥαχθοσ]α καὶ οκ ποππυ]]ογαπι ἱπίετργείαπη θοηίθηίί, 1. Ἱ. 

τοάιπᾶαί. Θοᾶ σᾳ το[ογοηᾶα ο5ὲ αἄ γόγΌαπι ἤκουε, οὗ Ἰπο]μά[ε 

Ομπίς ἀῑεοῖραίος αἱίοβααθ οοηγΊγας ;”. 1. 6. Μαν} Ἰθατᾶ ελα ποτά 

ο{ ἄθεις, αν ιρεῖὶ ασ Ἠϊβ ἀἱποῖρίει απᾶ οἴλευς πιο πποίθ. ρεοβοηό, 

ΤΕ16 {ουσ]ή 16 ργεξεπ{οά Ὦγ καὶ, “ αἶδο.” 

5 ρ]θίη ;”. παρακαθέσασα. ὙγεεΙεγ, Βοαι]οῦῇ, Τ]ηο]ννα]ϊ, απά 

Μ. Ἔπο ρατἰοἰρῖαΙ οοπείταοὔῖοη ἵ πἀορίεᾶ αἶξο ὃν Ὠ]οῖς, ἸΓα]κο- 
Πε]ᾶ, Οαπιρ. Ἠευ. Ν. Το. πό. Ἐναδωας, Ῥθζα, Οπρία[ίο, 

«ρφε]ᾶρης:”. ὔςο]οι, 6 οοηβίᾶρης:. 8. Ετ., “ ϱ δη προίκα” 

Τρεν., « ΠαὈίόπᾶοξο βεηίαᾶο ;”. Το]., “, οβεοηᾶοβῖ θεάαζη.” 

Σα Ες [ορ οἳ ἆοθας; ”. τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ.. Μ. ΤΠί5 οοπ- 

Βἰτιοίίοη Ἱ5 αἀομίθᾶ οἳ ια ᾳτουπά ιαῦ {πθ Ῥοβββεβῖτθ 6956 οἳ 
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ΚΙκα ΠΑΜΕΡ) ΤΕΕΕΙΟΝ. 

460 Ῥιΐ Μαγί]να πας ουπιρεγθά 
αροιέ πππο] ΒΘΥΥΊΠΡ, απά ὀτης {ο 

πι, απᾶ -ϱαἷά, 1οτᾶ, ἀοθῦ μοι 
ποῦ 819 ἐλαξ τη Βἰβίου Παζ] Ιοίι 
Ίηθ {ο 86119 αἶοπο ῦ Ῥἱά Ίου {ουθ- 
{οτο Ἠιαῦ 5Ἡθ Πε]ρ πιο. 

41 Απά ἆερας απειγοτθᾶ, απᾶ 
βαὶά πίο μου, Ματίμα, Ματίμα, 
ἴιοι ατί οαμγοία], απᾶ τοιρ]οᾶ 

αροιέ πια” ποσα : 
42 Βατ οπο (λῖπςσ ἵς ποθᾶ[αὶ : 

απᾶ Ματγ Ἱαῖῃ οΏοδεη {οί σουᾶ 
Ρατ, πο] βἶια]! ποῦ Ὦο {α]κθη 
ΑΠΑΥ 150Π1 Ἠθγ. 

αββΕκ ΤΗΣΤ. 

λόγον αὐτοῦ. Ὁ ἡ δὲ ἸΗάρθα 
περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακο- 
νίαν" ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε, Ἰύριε, 

οὐ µέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή µου 
µόνην µε κατέλιπε διακονεῖν ; 
εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα µοι συναν- 
τιλάβηται. ᾿Αποκριθεὶς δὲ 
εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἴησοῦς, Ἰήάρθα, 
Μάρθα, μεριμνᾶς καὶ τυρβάζῃ 
περὶ πολλά: ἑνὸς δέ ἐστι 
χρεία. «Ἡαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν 
µερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἆφαι- 
ρεθήσεται ἀπ αὐτῆς. 

ΏΕΥΊΙΡΘΒΡ ΥΤΕΠΡΙΟΝ. 

ποτά. Ῥταί Ματίμα Ί88 "ρ6Υ- 40 

Ρρ]οχοᾷ υπΙ(λ πιπο. εουνίης, οπᾶ 

ϱ8πιθ {ο Ἠπι απᾶ σαἷἆ, Ἰιοτᾶ, 

ἀοδὺ οι πού σ8τθ [παῦ πιγ Βἶδ- 

ἴθ6υ ἸαίἩ 16[ῇ πιο {ο εθτνο αἱοπο 

Ῥ]ιά ου, "παν, 31ε]ρ πιθ. Απᾶ 

ὤ6δσε, απβποτίης, 5αἱᾷ ἴο Ἠος, 

Ματί]α, Μανίλα, σοι ατί αΏσ- 

Ίοιβ απά ταουρ]θᾶ αροτί πιαἩΤ 
Όμπσς: Ῥαό οπθ {λίπρ 15 πθθᾶ- 42 
{η]; απᾶ αντ Πα] οἸιοδεη "ὐμθ 
δοοᾶ ρασί, πη]ο] εὐα]] ποῦ Ῥο 
{ακθυ αππαγ τοπ συ, 

Φα 11θῃς” οὖν, Ἡ]ο Ῥατβο]ο ἀθποίος πηθῖθΘ δέφµσηορ οἱ οηθ8 ᾖ εις {5 ἀῑκπραἰε]ιοά ἴγοπι {πε ποπιπα(ἶνθ οπ]γ Ὁ7 απ αροξίτορ],, 

Ένας, ἆθθας. Μαπγ τεαᾶεις απᾶ ερθαϊκεις ΤηβΚθ απ αΏ οτί ἴο επ πη- 

αἶαίθ {8. Ῥοββεξείτθ, 5Ο 45 {ο οτελίθ α ἀῑδϊποίίου, Ίεπσθ ἵ6 πανο 

ιο υωήραγέσπι, «ερας'-ες. 

εαπονᾷ,” λόγον. ΤΗΐ6 ἑετα οοσπτς ο Περπεπεγ (ἵπ 11ο Ἐ, 

Ῥ,) ἵη χο Εεπςο οἳ “ ἀϊδοσατςε,” ενα Τ ταίαϊη 15 Ἡογθ, {ἐνουισί 
ὁ δοοπικε ος ιο ρἶατα] {οσπι, « πονάς,” {8 ειιασθε[εᾶ α5 απ α]ίθτ- 

πα νο. 

α «Ῥογρ]εχοᾶς”. περιεσπᾶτο. Βοω]οβί, Ὠϊοῖς,, Μ. Τβοτίαη 

«απᾶαδα εοἰίοίέα”. ΓΚ αἰπσο] (ὔν ἴοεο)τ  Ὑειδαπι σπερισπᾶσθαι 

Αιῑῑοϊ Ῥοηοτο οοηβπεγετυπ{ ἄς 16, απ οπσαπί α]α]ᾶ, οὐ οἴτουτι- 

Ρἱδούαπίαν, 5οᾷ Ιπᾶο ἀθίταμιαπύας οὐ απεἸαπίαν. ἈΓασεᾶσπες Υ6γο 

ου 180 τατρο αάά οαρειαπί ἆθ 16, αἱ «πϊπδ απέ ἴπ αἰίαπα, το 

οοσαρα(ἡ, πἰπιίς οηίπιο 1η ϱς, ἀεβχί, απἱ οσοαραἰσπίρις αίᾳαθ πθρο- 

ἄῑς ἀἰεπίασαπέας αο ἀἰςιποηίας, πἴαπθ Ίνοο 56ης. 1ιά 1. ]. Ἱδρίίαν 

ἆθ Ματίμα, πηἰείταπίο ϱὐ ορεταπῃ ἁππίθ” ἈἘτείβοι. (ἴπ υεγὸο) : 

Ἐκ αἀ]αποῖο αριᾶ εεγ]ουθς 5οἱρίοσες, απήπιππι ἄεῇσο ἵπ αἰ]απίά; 

περισπᾶσύαε, απάπιο ἀεβααπι εὔε ὅπι αἴίφμα τε, εα ἀἰδίγισίαπι, ἐα 

Φτογδιι οσσιιραγὲ; Βοταθὶ 11ο, 10 : 40, πτεριεσπᾶτο περὶ πολλὴν 
διακονέαν, ὮΓοῖδΙΒ οοσυρα λίαν παη]ςίθτίο.”. ΑΦ απ αἰἰθγπαίῖνο 

θράθε!πα, “πας ἀῑείτασίθά : ἴπουρ] 1 ἄεοπι ἐς πονᾶ. ἴοο 

4ίΥΟΡ, ο Ῥηαξοπὺ {Πο οσαοῦ {λοιρ.. Το γενῦ 8οσπς πδαν]γ 
γποηγπιοας πε] συρβάξῃ, ἵα ν. 41 ( ἐουδ]ε, οἱ αῑρίιδεά }. 

τα πι πιποῖι εουνίης;”. περὶ πολλὴ» διακονέαν. «Απσαδ, 
Ῥμοϊπα!, Μ. Ἰνεξίαψ, Βοατ]αῦξ (ἡ πι στοαί αὐζοπᾶσπος 3}, Ῥ πα 

(« πι πηπσ]ι δουνίσα ”}, Θα πγαι («πι παασὮ εοσνίης ”}, ἩΝα]κοί. 

(« π]ει πιάσϊι ρτοραγα ον”). Το γοπᾶρνίης οἳ περὶ Ρ7  πἰ” 

ἴη ή σᾳ5ς, Ῥέθρεπίς { ἐοισ]ό ἴπ α Τοτπι πποτθ αοοογᾶαπῦ πει 
ους δω ἰοφιρηᾶέ, Όλη “θὈουί.” Ἠαὶς., “πια τεοὶ ἄϊθποπε ; ” 

Β. Ἐν. «Ρας Ώεαποοιρ ἂθ βοἶης ἀοπιεβίίαπος ;”. ᾱ. Εν., “ρας ἀἴνοις 

Βοΐηρ” 

οἶσπςο προπ αποίηθτ. Έοῦ. (Τμς., ἵν υεγῦο). Ίπ βαοῖ οΏ585, ἵέ 18 

Ῥτοροτ]γ τοπάετεᾶ Ὦγ “{λεγεΓοτε, {λεῃ, πο»... 888 Ἰωκο 20 : 29. 

Ἰομπ 4 15: 19 140. ο Ἰγείίε, «παπ;”. Β. Εν. “ ἆοπο” 

Ξ«ᾖΠε]ρ πιε;”. ἕνα µοει συναντι]άβηται. Ἠετε, 35 Ίπ ΤΙΑΊΣ 
οἶμου Ἰρείρπσςς, ια παὈ]ποίτθ οπη Ὦθ πιοβὲ οοποϊρεῖψ τθιᾶστεά 

05 {πό Έπα. Ἰηβηϊήνα, Τ19 ἐλοισλέ 1 ρτεβεπῖοᾶ {π α ἔουτα πη]οἩ, 

{γοπι 165 {γεαπεπέ οοσασγθποθ, ἵς πιοβδὺ παζυτα] {ο Πιο γοβάστς οἱ ος 

Ίβηριασ, Ίλμεν “Ρίᾶ ” ἵ [οοπεᾶ Ὁγ ἔπο πβπ]ῆνα, ““ἴο” 18 

οπαἐεᾶ. Ῥπ]ηοπς Ἐπα. ἄναπι., ᾷ63, Ἑπ] 18. Βεο οι. Ἡ: 36, 
ποίο. Β. Ε, “ ἆθ παἰάργ.” 

δ ἁἴλοα αν θπχῖοας; μεριμνᾷς. ΤποπΠΡΟΝ, Βοαπ]θΏ, Έθη, 

Οαπηρ,, Βα/γοΥ, Απρις, Καπᾶ.  Α. ἨΒοῦ. (Ἰωθχ., ἵπ φεγόο): “Ίο 
ο απχίουΒ.”. ὁ Το ὃρ οατε[α]' ἵα 5 56η5ς, ἵς οὑβο]είς. 

Σα βοηβ]οᾶ πυρβάζῃ. Απ ἐς ποιο πια Ῥό οἶίμες ἵν ἴπθ 

Ῥαβ8. ος πηᾶᾷ]ο γοῖσο, 1 5ασφαξῦ “ῑοα {χοπῦ]θεῦ {Ἠγεε]Ε”. ἡ5 ο 

αἱίογηαίῖγο γοπᾷσιίπς. 

5 «416 σοοᾶ ρατί;”. τὴν ἀγαθὴν μερίδα. Ἐθπᾶ, Ὁαπιρ., 
Όματρε, ἸΓεεῖου, Θάσος, Απο, Δ{. ΏΤ]ιο απο] βιου]ά Ίάνο {45 

πςυο] {οχοο Πευθ. Ίπ {πο οτἱρίπαὶ οζϊῆομ ο Ίφπᾶα]ο (1556), Ὠιό 
τοπᾶστίηα ἴς «“α ϱοοᾷ ρατὲ”. (5ο Οονετᾶκ]θ), Ὀαέ ἵα ἐπαῦ οἳ 1054, 

α {λε σοδά ρασί ΤΠῖς πας οορῖοᾶ ΌΥ ἴμθ Ἐ. Ὑ., Μπουσὰ ΟγαηἨ- 

που (1959), αᾶ ἄθπονα σοστθοΒ] τοπᾶετεᾶ “έἶε ροοᾷ ρατί." 
Τπουσ] πει πιαΥ Ῥθ αν {ου 0888 Ἡηεις πθ πια τοπᾶετ 1πθ 
ανίο]ο ἵπ ἐῑπς 1. Το. Ὦσ α Ῥτοπουη {ο 118 βαἰκο οἳ ραγβρίοα(δψ, 
ΒΗΠ Έιο τοπιαχῖς οἳ ἄπθεπο (ἄταπι,, ϱ. 203) ἵ9 οουτθοῦ: “ Τῆ6 ατίᾖ- 

οἷο ἴ6 πθνος αςθᾶ ἵπ ἴμο επ Τοδαππεηέ ας 5. ἀεπιοηβίταανδ, οὗ 

τε]αξίτο Ῥτοποση”. 18 ατίοῖθ {π {θ Ῥθξόαρθ Ῥθίοτθ τ5, ἴβ ΡΣοΡ- 
αιῖψ τεπᾶετοᾶ “116,” αἷκο, Ὁγ Ὀἱοϊ, Ῥέπη, οσίου. 
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Ἐίπα ζΑΜΒΕΡ) ΥΕΒΡΘΙΟΝ. 

Ο6ΒΑΡ. ΧΙ, 

ο ΑΝΡ 16 οΏπιθ {0 Ῥ858, ἰλαί ας Ίι 

Ἴπας Ῥταγίης ἵη ο οοτίαΐπ Ῥίασο, 
πλθι Ἰθ οθαςεᾶ, οπθ οἳ 5 ἀῑδοι- 

Ῥί6ς παϊᾶ υπίο Ἰήπι, Τιογᾶ, {θασῖι 

π9 {ο Ρα}, 35 9ο] αἱδο ἰαπο]νέ 

5 ἀἱξοίρ[ςς. 

3 Απᾶ ο δαῖᾶ ππ{ο ἐλοπι, Ἡ 1οη 

79 Ῥταγ, 5α7, Οτς αίμα γλῖο 

αγί ἵπ Ἠθατοη, Ἡο]]οπεά Το ἴΥ 

πβΊηθ. ΤΗΥ Ἱαπσάοπι 6οπιθ. ΤΗΥ 

νΠ] Ὦο ἄοπο, 45 {η Ἡθαγθη, 5ο 1η 

οατίῃ. 

ὃ το 08 ἄαγ Ὦγ ἄαγ οπυ ἀαἲΙγ 
Ῥγοαά. 

4 Απᾶ {οτσῖτο Ἡς5 οἳτ βἶπδ; {ου 

απτεκ ΤΡΣΗ, 

ΟΒΑΡ, ΧΙ, 

ΚάΤ ἐ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐ- 
τὸν ἐν τόπφ τινὶ προσευχόµενον, 
ὡς ἐπαύσατο; εἶπέ τι. τῶν µαθη- 
τῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτὸν, «Κύριε, 
δίδαξον ἡ ἡμᾶς προσεύχεσθαι, κα- 

θὼς καὶ Ἰωάννης ἐδίδαξε τοὺς 
μαθητὰς αὐτοῦ. 3 Εἶπε δὲ αὐ- 

- σ ’ /. 
τοῖς, Όταν προσεύχησθει λέγε- 

/΄ - . 

τε, «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὖρα- 
- « / 3 ΄ 

νοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου". 
εὸ / μ / 
ἐλθέτω ἢἡ βασιλεία σου" Ύγενη- 

χ ΄ 

θήτω τὸ θέληµά σου, ὡς ἐν οὐ- 
ρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. ὃ τὸν 
ο) ε - Ν 3 / / 

ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου 
ἡμῖν τὸ καθ ἡμέραν" ἃ καὶ ἄφες 
ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ γὰρ 

ΕΕΥΙΕΕΡ. ΥΕΒΕΙΟΝ.. 

6ΒΑΡ. ΧΙ. - 

ΑΝΟΡ 15 ο8πιθ {0 Ρ858, ιοί α8 

Ἀθ πας Ῥταγίηρ ον ο θοσἰδίη 

Ῥ]ασθ, Ψ]ιου Ἰο οθαδοᾶ, οπ6 οἱ 

Ἱ18 ἀϊβοίρ]ος εαῖᾶ {ο Ἠήπι, 1μοτᾶ, 

ἰθαοῖ Ἡς {ο ρταγ, εΥ6π 5 7ομη 

ἴπασΏί Ἠ]8 ἀἱδρίριος. Αι 19 

βαϊᾷ Ίο Ίλθπι, ει 76 Ρτα7, 

βαὔ, ["Όαγ] Ῥαΐμογ, [π]ιο αγί η 

Πιο Ἱεανενς,] Ἱα]]οπεᾶ Ὀο Ἡγ 

παπιθ, ΤΏΥ ]άπσᾶοπι 60116, [Τη 

π]] ῶθ ἆοπθ «οπ δατίι, 48 {ὃς 

ἵπ Ἠθατου.] (ἶτο π9 ἄαγ Ὁγ 

σσ οἳς. ἀπερά{α] Ῥτεβί. Αά 

{ογσῖτο τς ους Εἶης; Τον πο οτἵ- πθ αἱδο {ο1σῖνθ 6Υ6ΣΥ οπθ {παῖ 15 

Ἱπᾶσρίεά {ο τπς. Απά ]οᾳμᾶ 15 πού 
Πίο ἰοπηρίαβοη; Ῥυαἱ ἄθμνοι τς 
ἄοπι οσ]]. 

ἡμῖν" 
αὐτοὶ ἀφίεμεν παντὶ ὀφείλοντι 

καὶ μὴ εἰσενέγκῃο ἡμᾶς 
εἰς πειρασμὸν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς 

5εἱγος {Ὁχρίτο 6ΥΘΥΥ οπθ Ίη- 

ἀερίθά {ο τι. Απᾶ 1εμᾶ τ8 

ποῦ Ἱμΐο επῖαι; [οπ0 ἄεμτοι 

5 Τη εεηίοηοθι ἡμῶν ὃ ἓν τοῖς οὐρανοξε-- γενηῦήτω. τὸ δέ- 

Ἰημά σου, ὧς ἓν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τηε γῆς, το τε]αοίθᾶ Ὦγ (π169- 

Ῥασ]ι, Πεομεπάους, Ἐπαρρ, Καπα!, ατοβῖας, ΜΗ1, ἙἘετσε], ὙΓεί- 

εἰαίπ (ας αιοίεά Ὦγ ζήτα!) Καπί χοπιασίκς: “ Ἡθοβρεῖπιο 

Ἰσϊίαν Ογοζίως, ΗΠ](ηβ, Βεπσείίης, Ἡαἰθίοηίις, δεραατῖως εἰ (γίος- 
ὀσε]νας, νοτοα, Ί]α Ῥτο ερατίς Ἰασαπί, εὐ Ἱωάσαπι ο Ἰήδήμφο 1ῑς 

Ἱοοορείαέαπι 6556 οοπ{οπᾶσηξ, πιαχίπιθ ἆπτη, σαπι Ίερο Γουπιπ]α 

Ῥυοουμᾶ! {η οσ]{ο Ῥαδ]ίσο {ποφαεπίατί οσρίερδέ'. (ΤΠή5 τοπααιῆς ος 

τα αρρ]ίες αἷξο ἵο ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ, . 4.) 

Βο]ιοῦξ: “ Ψπ]σο Ροβύ πάτερ αᾶ. ἡμῶν ὁ ἓν τοῖς οὐρανοῖς. Αἲ 

ἡμῶν ἀεεξὶ ἵω ο. Ἑ. παἰπαςοο, Ρ1111. Υ6Υ55., 6υς. ο. Ἰμα]., Ὑπ]ς., 

3 ΗΕε]ς ]α6. αρπᾶ Οπρεπ., εὐ Ματοῖοπαπι οὐ νὈὈ. ὁ ἔν τοῖς οὖρα- 

φοξο πο 15. ἵπ Ικάθπι ἀοοαπιρηξίς ααἶρας αοοθάπηξ σ, Τ.. γοιςῖο 

Άγπι, ἆπο Ηθτί ]αξ. βολμο]ία ἵπ ποηηπ]1 οἆά. ουγία Αάίατηεηία 

ος Μαϊ, 6: 9 Ἱηβαγία χθοίο οβηεπεγαπὺ τίεςὈ. αἰήϊεααθ. ἘῬοσέ 

βασιλεία σου Υπ]σο αᾶᾶ. γενηθήτο τὸ Θέλημά σου, ὧς ἐν οὖρα- 

φῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς χθοία οπιίδεα αραά (πΙοΡΟ. αἰίοξηπε αποἑοι]- 

ἐαΐς οἆά. Β.Π: πουπα]Ποσαα παἴπασοο. Υθύς8. Ασπ.υ ἵ αἷσ., 4 Ιρτο- 

ταΏι 6. Οπίρε»., Ματο., Ἠίοτοη., Δασαςί, ἈῬοάς. Τη5οίὰ εχ 

Μαϊθ. 6 :10, επ Ππαπι Ῥοδύ πειρασμὸν ταἶσο αἆά. (οκ Μαῦν, 

6 : 18) ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ, οπθείπιας οι 
πίεςῦ. αἰήεαιε Ρριβουππήδας ο. Β.1.. πῄππεσο, Ρίαχς, Υουςς,, 

Άνπι, Τπἱο., 6 Πυής 14. φοἶλο]ίς {η αἰίᾳαοξ οᾱά. πάκοηῖρες Μαγο,, 

Ἠ]θτοῇ., Απσιοέ, Ορ.” 

Οη ἔμθ οὔἶιου λαηᾶ, Τ{δΐπι,, Ἱμαοβτη,, απά Τηεί]ς τείαία ἐλο {τες 

Ῥαδδαρες. Βολοῖαπ το]θοίδ οπ]γ 11ο ]ηςί, ἀλλὰ ῥδο---πονηροῦ. 
Ἐ]οοπιβο]ά ϱἰγοπαοιΘΙΥ ἀείεπᾶς ἐῑιο Ὅννο Πιδί τδπᾶίησς α5 ᾳομαίηο, 

Ῥαέ βρθα] ἁοασίζα]ν οἳ ἴλιο Ἰᾳαί, πο] Ἡς {ποῖοςος ἵω Ῥχασ]οί», 

Οπ {16 π]οῖο, 1 χοσατᾶ Ίο ἐππο Πνδί ας ἆομδία], ακᾶ, ενε[οτο, 

Ὀτασ]κοῦ (ιαπι, τΥπ]]θ {19 ἡπίγᾶ Ἠατᾶ[σ πιο{5 ο Ῥίασθ ἵπ {11θ {οχί, 

5 «1η 119 Ἡθατεπε.” 966 οἩ. 10 : 20, ποῖθ. 

5 «ΟΠ θ4Σ{Η, ας {ὲ ἐς ἵπ, εἰο. Θο (Ε. Υ.) Μαΐί. 6 : 10, πΊοτο 

μθ {εχὲ {5 Ῥτεοϊθε]σ {ο 8.Π1Ἴο. πογο ἵ6 πο Ὡηθοθβεῖϐγ {ου ἴτο 
απ]ςπατᾶ Ἰηγβτβῖοη οἱ {ο 5επίεπςθ, α5 ἵπ πο Ἡ, Ὑ. Τγπάα]ο, 

ψί Ῥοίζεν {αδίθ, σανο {1ε τοπάει ης, “ΤΗΥ ν]]-ος [α]ῇ]]εὰ, 6γθη 

ἵω. θασίΗ, ας 1 ἵς Ἱ Ἠθατεπ.” ο {Πο εμονο.. Ἐπὲ τῆς γε 

εἰιου]ά Ῥ6 τεπᾶργθᾶ τοῦ «1π,”. Ὀπύ “ οἳ {1θ θαυ(μ,”. Τμο Ἐ. Ῥ, οοή- 

{οπηᾶς ἐν (ἐν οὐρανῷ). πι ἐπὶ. 

ἆ α προά(α] Ῥγθαᾶ;” τὸν ἄρτον--τὸν ἐπιούσιο».  Νοτίρη. 

βο]θμ, “ Ῥαηθπι---Πθοβεκατίπηι ”. Θομοίέ, “ ραπεπι οί αἆ γἱέαπι 

καββοίαί.”. ΘψΓ., «191902 )λαω”» ( πθοθεξασγ υτεαᾶ ”). Ὑγαιοῖ, 
Ῥ]οοπή, .Απστς, ἃ Όγοαᾶ θυ/ιοίουὲ {ος ας.” Τ16 πηοδὲ ρτοβαδ]θ 

ἀοτίναίίοη ο ἐπιούσιος 18 {9οπη ἐπὶ αηᾶ οὐσία, δείπα, επἰκίεποε, 

απᾶ Ἠθποθ μα άρα σν][ νο, Ότοαά σμ/Ποἰοηῖ, ποοᾳβιῖ {ου βαβίαϊηῖης 

Πα; Ονἱσον., τὸν εἰς τὴν οὐσέαν συμβαΛλόμενον ἄρτον. Βαἱᾶας, 

ὁ ἐπὶ τῇ οὖσίᾳ ἡμῶν ἁρμόξων, ἢ ὅ καθεµερινόε. Ἠοῦ. (16. 

ἐπιούς). Όί]οις, η Ίος ΡτοῦηΡΙ]ίψ, Ίανο ἀθηϊνοά ἴνο ποτά 

(18 α Ῥαχοίρί) {τοπι ἔπειμι λα οοποίεεπθες οἱ “ ους πεοᾶ[α] 

Ότοα ”. γοηᾷστα 16 Ῥγε[ογαρ]θ {ο πε Ῥήγαςθ, “ Ὀγειὰ εαβ]οἰεηύ (ου 

πθοθεβατγ) {ος ας... Α5 απ αἱίθγπαίίνθ τοηᾶριίησ, “ ΟΠΣ ΠΘΟΘΕΡΑΙ7 

Ῥτους” 

5 αἠπᾶσΌιοᾶ ;. ὀφείλοντι. Τ19 Ἐπαίίε ἰάΐοπι οοἰποῖᾶθς π(Ἡ 
Ώιο (ῑθεῖς, 5ο ἐ]ιαί 16 ἶς αππβοθεξαχγ Το ἰηςοτὸ “λαέ ἶ9. 9ο αναγ 

(αοίο οη “Απος). 
Σαβ” πειρασμὸν. ἼΠοπιρΏ, Ῥοβχ]οίῦ, ἨὨίας., 1Νοτίοη, 

ἘΓακοί, Βάπνγον. Ὦθθ ο]. 4 : 2, ποῖθ, 

αλ 
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ΚΙΝ6 ῦΑΜΗΘ ΥΡΕΦΙΟΝ. 

δ Απά ης δα]ά ππῖο {λθπι, 1ο] 

οἳ τοι δΊια]1] Ίατο ο Γεπᾶ, απᾶ 

ει] ϱο ππιίο ἀΐπι οἱ πιἰάπ]σ]έ, 

απά 57 ππίο Ἠἶπι, Ετίοπά, ]επά 

ππθ 4198 Ίοανθς : 

ϐ Του α Εῑοπᾶ οὗ πήπο ἴπ Ἡής | 
4ο"ΣΠΘΥ ἵδ 60116 {0 πιο, απά 1 Ἠατο 
πο(λῖπο {ο δδύ Ὀοίοτς Ἠήπι 2 

Τ Απᾶ 1ο ἔποπα πγήη εἶα]] 8Ἡ- 
που απά 58Υ, Τηουῦ]ο τη ποῦ: 

ιο ἄοοι {5 ποπ επί, απᾶ τισ 
οή]άτοη αἲθ ση (] πιο ἵπ Ῥοά 1 
οθηποῦ τΐ56 απά σἱτο {ᾖορ. 

8 Ἱ εαγ απίο γοι, Τ]μοπρ] τς 
πὶ]Ἡ]. ποῦ χο απᾶ ρῖτο Ἠήπι, Ὦο- 
ϱρ156 Ίο ἵ5 Πή5 {ᾖεπᾶ, γαῦ Ώδσααςθ 

οἱ μἱ5 Ἱπιῤον απ] (γ 16 ΥΠ τῖδο απᾶ 

σΕΡΕΚ τΕΣη. 
Ν α ο  - 

ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ὃ Καὶ εἶπε 
Χ Ν / 3 ο 

πρὸς αὐτοὺς, Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει 
ή Ν 

Φίλον, καὶ πορεύσεται πρὸς αὐ- 
Ν / . 

τὸν µεσονυκτίου, καὶ εἴπῃ αὐτῷ, 
- {. ο) / 

Φίλε, χρῆσόν µοι τρεῖς ἄρτους, 
ἐπειδὴ φίλος μου παρεγένετο 

ἐξ ὁδοῦ πρὀς με, καὶ οὐκ ἔχω 
ὃ παραθήσω αὐτῷ' ) κἀκεῖνος 
3/ 3 Ν 3/ / . 
ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπη, Μή μοι 

/ ΄ / ΄ / 

κόπους πάρεχε' ἤδη ἡ θύρα κέ- 
Δ Κλεισται, καὶ τὰ παιδία µου μετ 

- κ . 

ἐμοῦ - εἰς τὴν κοίτην εἰσίν' οὐ 
/ Ν - 

δύναµαι ἀναστὰς δοῦναί σοι. 
8 / ς κ . Ἆ 5 / 
4έγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ δώσει 

Α Ν Ν Ν 9 

αὐτῷ ἀναστᾶς, διὰ τὸ εἶναι αὖ- 
- / { Ν 3 / 

τοῦ φίλον, διά γε τὴν ἀναίδειαν 

αὐτοῦ, ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων 

ΒΕΥΙΡΘΡΒΌ ΥΒΒΡΙΟΝ. 

π5 ἄοπι ονΙ]]. Απᾶ η βαῖᾶ {ο ὅ 
Ώνεπι, 5 Γλλ]σ]ι οἱ Υοι 5Ίια]] Ίιαυο 
α τίοπᾶ, απά α]ια]] σο το. 1ήπι 
αὐ πήάπὶρΏί, απᾶ 5αγ ο 111, 
Ἐτιρπᾶ, Ιοπά πιο ἐηναρ Ιοατοδ; 
{ος α ]οπᾶ οἳ πήπθ ἸαίἩ οοπιθ ϐ 
ἴο πθ ΡΗΟπΙ Αα, Ί0ἨΤΏΘΥ, απά Τ 

λατο ποίµήης {0 δοῦ Ὀθίογο Ἠάπι Ἡ 
Απά 1ο {ποηι σα ὑμῖη βια]] απ- Ἰ 

6ο απᾶ βαγ, 'Ῥο ποῦ ἐχοπῦ]θ 
πηθ; 11ο ἄοου 15 ποπ ομα{, απᾶ 
πιγ ομή]άται αγθ σνλ{ῃ της Ίη {1ο 
μεά; 1 οαΏ ποῦ τίεθ 1ο σἶτθ 
ᾖιθο, Ἰ εαγ {ο 7ο, {μουισὶ Ἡθ 8 

ψ]] ποί τῖδο απᾶ ρἶτο Ἰϊπι, Ῥ- 
οα159 πο 15 Πής {επᾶ, γοί ο- 

ϱαι56 οἱ 5 Ἱπιροτίαπϊγ ΚΙπ- 

ἀοθά, ο π]] τῖδ, απᾶ οἶνο 
βἶνε πι α5 ΠΠΦΗΥ α5 Ἠ9 ποθἆθίμ. Ἠϊπι 5 πΙΔΏΥ ἆ5 6 ποθάοίι, 
9 Απᾶ Τ δαγ ππίο γοι, Ααῖς, απᾶ χρήζει. Ὁ αἀγὼ , ὑμῖν λέγω, Απᾶ 1 αγ {ο τοι, Αεῖς, απᾶ Ἡέ 9 
1 ελα] οο σἴνοπ σοι; β6θῖς, απᾶ Αϊτεῖτε, και δοθήσ εται υμιν) πνΠ] Ῥο οἴτοι γοα; βθοῖς, απᾶ 
γο α,α]] Επά ; Ἰκποσίς, απᾶ 15 εἶια]] ζητεῖτε, και ευρησετε' κρουετε, |.γο πῖ]] Επᾶ ;. Ἰκποσῖς, απᾶ "ἡ 

Ρο οροπεᾶ πη{ο 7ο. 
κ ν 

καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. πᾶς | ψ]] Ὦο οροπθᾶ {ο οι. ΤΟΥ 10 

Εξ α Ὑ]ήο] οἳ σοι αἱια[. ηανε,” εἰο.; Τῖε ἐξ ὑμῶν ἕξει, κ. τ. Λ. 

Ῥ]οοπα{. τοπιατ]κς οἳ. ἡΠίς Ῥαβεαρο: “11 Ὀδςί οοπιπιβπίαίους ηειο 

ἴ]α τές {ου εἴ τις, ἃ5 ἵπ 1 ον. Τ:18, απᾶ σα5, δ «19, ᾳ. ᾱ., 

ἁαἹου]ά αγ ος οἳ γοι,” οἷο. Καϊπορὶ 4Ώρσογνας με, Ἑ]οσπι, 

Ἠοψθυαυ, {πο]ίπθς {ο τεσανᾶ ἴλπο έταο Ἱπιροτέ οἱ τίς α5 ϱωέρπατ, 

ππᾶ 16 οἰίος Τγσασ]θ {ο ἰ]αῦ οβεοῦ. Τπευς 15 α Ἡαχδιπθςς ἵπ 119 
Ίθησαασο οἳ πο Ἑ. Ῥ., πο] θὐτ]]κος ἐ]ιο ος τουγ απρ]δαξαπ]γ, 

απᾶ, γοῦ, {6 66θτις Ὁγ πιο π]σαης 6αςγ {ο αγοῖᾶ ἐπί 4Ιβίοα]ή, ἵξ ντο 

Εΐνθ τές 1{5 αβια] πίθιγοσα({ν {οχσθ. 1 βασρεεύ, {ο εοπεἠεγαίίοη, 

Βιο τοπάθείπσ οἱ Οαπιρῦα!!, “ Θμου]ᾶ οπθ οἳ γοα Ἠατο α [ήομᾶ, 
απά ρο---απᾶ ο [τοι πνμῖη αλοπ]ά 8Πςπνοχ,” οἱἷο, 39ο 108)., “δὲ 

Ἀ]σαπο ἆθ ομίχθ γοβοίτος {ανίετο πη απαίσο, { {16ο ἆ 6] ὁ πιεᾶῖα 

ποσἈς, ἶ 1 ἄΐ]ετο: “Απρο, Ργόείαπιθ {165 ραης8, Ῥοτηπθ απ αηι]σο 

ΠΙΟ Ία νοπίάο ἆθ νίασθ ἅ πιὶ εὔφα, ἶ πο ἴθησο από Ῥοηθχ]ο ἀε]αη- 

{ο ϐ. Ἐν, “θ0πο Ῥαα ὧθπίνο νους αἲν πη αππὶ, οὗ αἱ αῑ]ε 

γεις τα ἃ παϊπα(έ, οὗ Ἰαἱ ἄῑδαι Απ,” θΐο, | 

Ἀ α [ο] ο, Ί0άΥΠΟγ ἐξ ὁδοῦ. μαυρο, Κοηάνοῖς, Μαγᾶσσίς, 

Ῥαπγον. Τίς απγαπρἙηιοῦ ἵς πἀορίοᾶ, (ἶλαί {ιο ῥγορα; οοπΠΘΟ- 
οι οἱ ἐξ ὁδοῦ ση] παρεγένετο τηγ Ῥο Ῥτεβοινθᾶ, απᾶ Ῥεσσαςα 

νο παατα] Ρἶασα ος ἐἶιο Ἐπο]ίει δα πἱγα]επέ, “« ἤοπι α ΊούχηΘΥ;” ἵ8 
οἴίον {1 τετρ. 7 βαυαΙ μα ήης αἩ Ιάἱοπιαδίο ρμγαςο ας {1 τ6η- 

ἀθεῖπς οἳ {ηθβο πγουᾶς, Ἡθ οπἩ 5.5, “4, {η]οπᾶ ο πιίπθ Παδ] σοπιθ ἔο 

Τηο, 0Η ]ὴς ς ἠουσπογν” βίο. ΤΠ]ς 16 επὈπι{οᾷ ας αἩ αἱθευπαίῖνς, Όση. 

Ἰωο] «ὦ «295. 12] εδω» (6 α Π]οπά Ἠαΐ]ι σοπιθ {ο της {Τοπ1 ἃ 

ανασηογ ”. Ἡου. Ν. Του, πο σα "δν ον. Ορεαῇο, 
γεπίθ αᾱ της απι]οις πηθις ος σία) β, Ἐν, ἅ πῃ ἆθ πιθς απιἱς εδἰ 

βιείγό οθα πιοῖ, ἆἴαπ πογαρο;”. Ῥεη, " α Εεμᾶ οἳ ταἴπθ 18 οοπιθ 

{ο πιο Ίη Ἠΐ5 ΊοπΓΠΕΣ,” εἶοι; Ώαμ., “τη Βοη 6; ΙΚΟΠΙΠΙΘΗ {811 ταῖς 

α{ Ἐαΐρεν.” 

«ο ποῖ ἰουρίο πιο; Μή µοι κόπους πάρεχε. ΤΠοπα., 

Θοατ]είέ, Νοτίου, Ἱακεῖ Τίς ρἨταςο ἵς πηοβῦ αοεοτᾶραξ στ] 

Ρτοβοϱῦ πξασθ. Οαπρ., Ὢο ποῦ ἀῑθίαρ πιθ.” 
1 κα 1ο: » τὴν. 

ὁ {ο οἶνοι”. δοῦναί. Ῥοατ]εί, Ὀίοῖς., οσίου, Ἠαἷκαῖ, Οατηρ. 

Τ]ιο ἱηβηΙάνθ εἰιοπ]ά 6 τοπάθτθᾶ α5 εας]ι {η Ἐπα]ςμ, ἈΕε]σίο, 
αοπι Ἡ {6 ϱουθα;” Θ.Βγ., “ρου θη ἄοπηει ς”. 106). “6 ἀανίο” 

Τη ο παχέ γ6ιεθ, πηειο νο οοηβίτποξίοη η νο 1, Υ. ἴς σ1ς 

6απιο {- απᾶ ρῖνο ”), Όλο γαι 16 ἵπ ἴ1θ {1δ. ἱπᾶ., δώσει, 

Κα Ἰᾶσθά :”. γε. Ἐοῦ. (Ταχ., γε): “Απ ρἰνίηρ επαρ]ιαςί {ο 

ελο Ἴθος ἵπ απ ἑἨθεῖς πνίθι ἴο ρτθαίου, Ίαικα 11 : 6, διά γε τὴν 

ἀναίδειαν αὐτοῦ, κ. τ. Λ., Ἰ6ἱ εεαιικε ο ές ὑπιρογίά ἐπι]ορᾶ, 

ο τω τέο”. εἷο, Ἔεσα,,  αἲ οἑὸ Ῥτορίος Ἱπιρογίαπ]αίθηι 

6115,” οἱο.: Τμο0., “ οἶπ θπΠῦη1σο Ῥος οα1δα ἄθ δα Ἱππρογπίάαά, 5ο 

Ἰογαπίανα,” οίο, Ἡ]οοπιί (Ν. Τεςί.) : “11ο γέ Ίετο οασΏῦ ποῦ το 

λανο Όθση Ρραβεσᾶ οσους 1π {μθ τειείους.” (ὔδομον, ““Έαπι ἵπιρου- 
ὑπηϊζαΐο οργὸ θἶας οκοἑαίαπη ἀαίαναπι οἱ οµσο,” οἵο,; Θοἱνοξί, « ἵπι- 

Ρροτύαπἰ(φίο οεγιὸ εχοίἑαίας ἀαδῖέ εἰ,” οἱο. 

! ας Π Ῥο οἴνεα;” δοθήσεται. 

ἈΝονίέου, Ἱαἰκθί, Μ. 

π «τρ πὶ] Ππᾶ:”. εὖρ 
Ὁλματρο, Μ. 

3 «1 π]] ὓο οροηθᾶ”;”. ἀνοιγήσεται, Έ1αχρο, Βοδ]είό, Ῥομα, 
Ἠγαχοξ, Νογίοη, Μ. 

Ὁμαχρε, Ὀοατ]εζζ, ΈῬεπῃ, 

Ῥεπη, ὥσατ]οί{, Νοτίου, αεί, ήσετε. 



136 ΠΒΕ ἄ05ΡΗ1, ΑΟΟΟΒΡΊΤα Το 10Η. 0ἨΑΡ: ΧΙ: 

ΚΙΝ ΙΑΜΕΘ) ΥΕΠΒΙΟΝ. 

10 Ἐον. ογθ!γ οπθ ἴῑιαῦ θεοί], 
χθοθἰνοί];. αιά Ἱο ἴ]αί «οε]αί]ι, 

βπάοίἁ ;. απά {ο Ἰήπι ἐ]λαῦ Ἰεποο]- 
είἡ, 16 βπα11 ο ορεησά. 

11 Ἡ α δοι εμα]] αξῖς Ὀτοαά οἱ 
ἄΠΥ οἱ γοα ἰλαῦ ἵδ α {αΐμος, ση] 

πβ αἴνο Ἠϊπι α 5ἴοπθῖ ος ἵξ ἠρ απ]; 
α 8], π]] Ἶνς {ον α Ώδ]ι ρἶγο Ἠϊπι 
ο εοιγροηί 

ο 18 Ον 1 θ 5Ἱαῇ αδίς απ οσο, 
πῖ Ίο ον Ιίπι α 5οονρίο 

19 1ο ἔμεη, Ῥεϊπο εν1], Ίο 
Ἱοι {ο οἶνθ οοοᾶ οἳ[5 ππίο τους 

οἰή]άνοι : Ίου. τηπο]ι πιοτθ εἶα]ὶ 
Φου Ἰιοανοπ]ν Ἐαίλος ΄βῖνθ ο 
Ἠο]γ βρ]σ1{ το 11θίη λα ῦ αρ]ς 1ο} 

14: Απᾶ Ἶς πας οαδίησ οπί ἃ 
ἀθτί], απά {έ παδ ἄππιο. Απά τὸ 

οαπιθ {ο ραῦς π]θυ ιο ἆθν]] πο5 

σπΕΕΕ 1ΡΣ1. 
Ἆ ς -- μα ντ 5ς 

γαρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει. καὶ ο 
Αα Αν / 

ζητῶν εὑρίσκει' Καὶ τῷ κρούοντι 
{ 1 4 5 - 

ἀνοιγήσεται. 3 τίνα δὲ ὑμῶν 
Δ εν ) τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς ἄρτον, 
Δ / Ε) , .. » ΔΝ 

μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; εἰ καὶ 
3 λ λ » ν 5 ΄ »/ ι 3 ἴχθυν, µη ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν έπι- 

μ ο ος 19 ὰ ν 99 ο / 
δώσει αὐτῷ; Ι'Ἡ καὶ ἐὰν αἴτήσῃ 
. υ » - 

ὠο», μὴ ἐπιδώσει αὐτῷ σκορ- 
πίον; 19 εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ 
ὑπάρχοντες οἴδατε ἀγαθὰ δόµατα 
διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ 
μᾶλλον ὁ πατὴρ ὁ ἐξ οὐρανοῦ |5 

/ - σ μα ᾽ 
δώσει 11νεῦμα Αγιον τοῖς αἲ- 
τοῦσιν αὐτόν; 

1 Καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιµό- 
νιον, καὶ αὐτὸ ἦν κωφόν' ἐγένε- 

λ .ν / 

το δὲ, τοῦ δαιµονίου ἐξελθόντος, 

ΠΕΝΥΙΡΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

6ΥοτΥ οπο πιο αεἰκοίῖι, χοοσίν- 
ον; απά Ἡς Ίο 5θεἰκοί], Πμά- 
ον; απᾶ {ο Ίπι ε]ιο ἱςπου]θίίι, 
1ὲ π]Ἡ ο ορθηαεᾶ. "Απά ]ιαί 
{νου απποΏς 7ου, 1 545801 
β]α]] αξῖς Ὀχοσᾶ, ππ] σῖτο ]πί 
α 8ίοπθ οἳ 16 ]ιο τοζαί] ας; 
βε]ι, πνἩ]] "ἰπθίθαᾶ οἑ α ᾖ5μ, σίνθ 
Ἠΐπι αι 5ογροπ{ ὁ οὐ οἳξ ο βἰιου]ά 
αβίς απ 8ος, ΥΙ οἶτο Επ α 
ϱοουρίἰοπ} 18 γα, χα, υείπο 
ονἳἰ, εἶκπου Ίου {ο σἱνθ ϱοοᾶ 
οἱ ᾗδ το γουν ομ]άνθι, 1ου) 

πιπο) Πποτθ ν]] "γοιν ἨθαΥθΠΙΥ 
Ἐαΐινου σῖνο ιο Ἠοίγψ Βρίτ1έ {ο 
ὤνοπο Ἡ]λο αδὶς π{  Απά πο 
πας οββήησ ου α "46ΠΙΟΗ, οπά 
16 ας ἄπωρ. Απά 1ὐ οαπ1θ {0 
Ρᾳ55, που. "ιο ἄθιπον σπαά 

μ- ι 

μα 3 

5 “Απά φ]ναί: ιο Άπιοῦς σοι ς” τίνα δὲ ὑμῶν τὸν πατέρα. 

Το {βχίς οἳ Ταοη., Ἰεολμεπά., Ἕπαρρ, Τμοί]θ, ΤΠέέπι,, Βο]ιοίξ, 

Βο]ιο]π Ίσνθ τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν». (πεευασὶ Ίιας ποἰεᾶ ἐξ ὁμιῶν ας 
εη πα], 1ξ ποῦ Βαροιῖος ο με τολᾶίπρ οἳ {ο Τεχίις Πεοερίας. 
Βομιοιί εασς: “ Ῥμοροβίξίοπεπα ἐξ απἲο ὑμῶν νι]σο οπηίκεαπη, (πα) 

Ἡ. 1. ἀθθθδθ ποῦ ροίσταῦ (αἆ απυρ]σαϊηίοια αἰτπσίανα ονἰἑαπάαπι), 
οι απίεςῦ. αἱήσᾳας αἁα[άτηας οκ οἷά. Α.Β.Ο.Ρ.Ις«Μ. παπαφβος, 

χηι]εἶς ν55., Εοδυµ. ὮΗ11οχ., Σ618., Αππι., ναἱσ., Τε”. μετα 18 πο 

τοαθοπαδὶθ ἀοαοί, ἐἶναί ἐξ εἰνοπ]ά Ῥο ρἱασσᾶ {η ἐ1θ νεχζ. Ας Το ο 

χθυάθιῖησ ο. ία Ῥαξξασθ (π]ν]οῖν 5 εμαί οἳ Ἐεμᾶ., Τμοπη., Ῥθηπ, 

Νοτίοι, Ἰ)αζοί, Οαπαρ., Ὁ]οις, 14.), πο αιγαησθιηοηῖ ας ἴλα 

αἀναπίασο οἳ ρετερίοσψ απᾶ {οτος, π]]ς 16 ρΊνες ἔ]ο «6ηςς οἱ ἐἶια 

{οχέ σέ] α5 πηποῦ αοουτασγ ας ἴμο Ἡ, Ῥ. Τ 1 ας ἐιηί τίνα δὲ 

ἐξ ὑμῶν τὸν πατέρα πια Ῥθ τεπᾶθγθᾶ ΠῃΟΤΘ ποσα] αά υεγδτνηι Ὦγ 
«Ὑγμο οἱ 7ο είπα α {αΐμες ” (18 Πἱβ 5οη, οἱο.), γοῦ ἐ]ίς {9 Ίδες 

οἶθαί, Τε Ἐ. ν. {οοινο ἸγπᾶαΙθ. ο Ποιο, “ ἨΓε]ε]ες Ὑαίΐου 

πηΐος εποὰ πδνάς; ”. 5. Εν. Ον απεί ε5έ 16 Ῥέτο ἆεπίτο τους; 

Βραη. “σ{ οια] ραᾷτο ἆο οπίτε γοβοίνοςς”. Τία., “Ον πα] ραάνο 
ὁ ἄα νοῖ;”. Βε]σ. “ Εηάε παῦ γαᾶςτ οπᾶδυ απ 

να ΠἨΐςκοη 5” ὁ σὲὸς. Κεηᾶ., Τλοπι., Νοτίοη, Ἰλαἷκεί,, Οαπιῤ., 

Ὠ]αῖς., ΦΑ97αΥ, Μ. ο ἸΓαιίο, “ εαῖπ θολή; 8. ΕΣ, “5ου βἰς 1” 

Βραμ., “6ι μή]ο:”. Τα], “Ἡ Πο]ποὶ επο.” ΤΗ απ]οία Ίθιο ἴς 
αθθά πι ιο [ουσ οἳ {18 Ῥοββοβείνο, 66 οἩ. ὅ : 2, ηοίθ. 

α ολα] αλ. Τπε τοτΏ΄ αἰτήσει, Ἠλλοϊι οσουχς {η 11ο ἠγξί 

οἶαπςθ οἱ {ο ταυςο, ἶς ιπζεγεἰοοά Ἠθτθ, 1π ναί οἶπαςο ἐἶο Β., Ῥ. 

ρτορετῖγ χθυᾶσνα ἰ6 « οἶνα]] αοίς Τη 5αρρ]επιεπό δἸιοπ]ᾶ, 11ειθ- 
6ονα, ο “ εἰνα]ί αξῖς.” 

Σα Ἱηε[ραὰ ος; ἀντὶ, Ἰοπᾶ,., Τήοπα,, Θοατ]θίζ, Ῥοπη, ἈΓοτίου, 

Ἓα]κοῦ, ( ήη 1ὴς οἴθαᾶ ”), Οαπιρ., Μ. Ἐοῦ. (Ίιοσ., ἐπ ου): “Έου” 
16 ο[ίθη αεεᾶ {ο αἱραίδν ἵπ  6χοβαησε {ος,” « ἴπ τααί (οἱ, απᾶ είς 

Ἱς οπθ οἱ ο βἱρπίβοβίίοπς οἱ ἀντὶ. Ἑαῖ ἀντὶ Ίνα αἱδο {θε 

Εἰρπϊθοαίίοτ οἳ σωῤοιέίοη, “ἴπι Ῥ]αοῦ οἱ,” “ Ἱπείοαᾶ οἱ Της 

]ᾳ5ί ἶ6 Τβ τηβοπῖυς Ίθγο, 

Με Ἰηδίθαά οἱ.” 

ΑΙ απιρἰσαϊ(γ 15 τεπιογοᾶ 1 πθ προ 

ο 5 ΝΕ Το Ἐλου]ά αξὶς;' αἰτήσγρ. Τίς αον. -- χᾳοοἴγοβ {λή8 

τοπᾶεήίπσ ἵη αοοογᾶαποο γι οι {ηλή]ίαν δις Ἰορισπ. Ί1πε 

Ῥ.Υ. Ἶν Ώια ρατα]]ε], Μαἰί. Τ τ 9, π]ρτο {πο νοιὈ ἵ6 1η πε 6.πο 

πιοᾷθ απᾶ {επδο, τοπᾶοτς 16 “{Γ ]1ο ας]κ,” Όπέ 1η ιο Ραξεασθ ῶδίοε 

38, “ἳΓ Ἡθ οα]] αξ]ς,” ας ἐλουσ]ι 16 Ίνεγθ αη {μάἰσαίἶνο ὑἑαίατο, 

{ «που Ίου; οἴδατε. Ἰ ἵνανο ταία]πεᾷ ἴ1ς τοµάσνίης οἱ τα 

Ἡ. ., ιοισ]ι Τ ἄθοιι ο ἀἰβειομό οἩθ 1ηουθ ΡουβρίσιοιΒ, -ᾱ. 8Ρο- 

αἷα] εοήεο οἳ ια νουὈ {5 «{ο Ῥο αδίο, οππ.). Όσο Που. (Τμεχ., 

εἴδω). η νο Ὦ. Ὑ. πο Ἠανο Ἰωτο 12 : 66, οἴδατε δοκικάδει’, 

α το ϱ8η ἄἴδορτη ς' αιᾶ Μα[, 27 1 65, ὧς οἴδατε, “5 Υὸ οπη.” 

16 γοιὈ Ἆας {μῖς [ογορ ἘΙΠΗΡ. 4:12, οἶδα δὲ ταπειγὀῦσδαι, οἵ- 

δα καὶ περισσεύει», "Ἱ απι αρῖο Ῥοῦι ο ὓο αὐαθαῖ, απ «Τ απι 

θΡ]ο {ο αρουπᾶ,”. 1 Τ]θες, 4 : 4, εἰδέναι ἕκαστον ὑμιῶν τὸ ἕαυ- 

τοῦ σκεῦοε ατᾶσθαι ». τ. Λ., "αῖ 649Η οπς οἳ γοα Ὦς αὈίο {ο 
Ῥοββθςθ Ἠΐ6 γοςςο];” εἰο. Το ἰἶοεο πιαΥ Ὦο αζάσα 1 Τππο. ὃ : δ. 
ἆμπιες 4:17. 3 Ῥαΐ, 219. Ἀταίβοῖι, (ἴπ οεγθο) : “ Βοῖο {ποίο 
πΠαπ]ᾶ, ἀῑάίοί, Ῥοξεαπι, οαἴεο, Ματς. Ἰ «111 21 1 08, ὧς οἴδατε, 

απο πιοᾷο Ροΐρείίς, να]είίς, 1110. 11 :18: 19:06, ΡΙΙ. 4112, 

οίο. Ον νεο απορίες, “του οαη "18 βαοπεᾷ α5 ΆἩ 91{6)- 

παίνο τομάεσίης. Τα Ἠοῦγενυ πι Ἠη9 Ἠπ]ς 2οηςθ. 1 Βαπ). 16 : 16, 

πήσθ Ίλσ9 Σπη, Βερῖ,, εἰδότα φάλλειν ἓ ἐν κινύρᾳ, (ατα) αὈ]ε {ο 
Ρίο οµ Ώνθ Πανρ.”. 96ο 2οῦ 88 : 53, 199 ΠσἼι Κρ, «1 ομυποῦ 
Βαΐ του 

Ἡ Έπγοαν Ἡδρτεπ]γ Ἐαίλμεγ :” ὁ πἀατὴρ ὁ ἐξ οὐρανοῦ. Ας ιν 

ατ]ο]ο Ἀοχε Ίχαα 1ο {οτ0θ οἱ α Ῥοξεσεεῖνο Ῥτοποπη, “ γους”. επου]ά 
ποῦ ο ἐαεσισεα. 89 οἩ. ὃ : 2, ποίβ, 

τα ᾖρποα)”. δαιμόνιο. Θ6θ οἳ. 4 : 58, ποῖθ. 
5 νο ἄρπποπ; τοῦ δαιµονίου. 386 οἩ. 4 : 98, ποῖθ, 

α α«μβά βοπο οαξ;". ἐξελόντος, Νοσίοι, Βάψγει. 39966 οἳ. 
Ας 94, ποῖθ, 



ΤΗΕ 08ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝα το ΤΟΚΕ.--ΟΠΑΣ. ΧΙ. 12ή 

ΚΙΝά «ΑΛΕΘ) ΥΕΠΑΙΟΝ. 

6οηθ οαύ, {πο ἀππηῦ 6ραίθ; απᾶ 
ἤιο Ῥεορίθ ποπᾶρτσᾶ, 

16 Ῥαΐῦ 8οιηθ οἱ 11161 βαῖᾶ, Πο 
ομδίοἰᾗ ουέ ἀθνί]ς {ωνουσ]ι Β9οἱσθ- 
ναῦ, ἐιθ οἡΙοΓ ος {πο ἀονῖ]ς. 

16 Αιπά οίιθι (επιρίίηρ ᾖύπι, 
ϱοισ]ί οἳ Πίπι α δἶση Έγοπα Ἡθατεῃ. 

1Τ. Ῥαΐ ο, Ἱποπῖπς {αν 
Πιοισ]ιίς, βαῖά ππ{ίο ἔμαπι, Ἐνουγ 
Ἱπαύοπι ἀῑνιάθᾶ ασαϊηδε {{δο]έ, 

αβΡΕΚ ΤΕΣΤ, 
΄ / / 

ἐλάλησεν ὁ κωφός' καὶ ἐθαύμα- 
ε 93 λ 15 Δ δὲ Ε 

σαν οἱ ὄχλοι. τινες δε ἐ 
ο ο Ν 

αὐτῶν εἶπον, ᾿ν Βεελζεβοὺλ 
. - 3. ΄ 

ἄρχοντι τῶν δαιµονίων ἐκβάλλει 
Δ ὃ / 16 στι δὲ 

τὰ δαιμόνια. τεροι δὲ πει- 
/ .ν 9 » .) 

ράζοντες σημµεῖων παρ αὐτοῦ 
[ὰ - Ν 

ἐζήτουν ἐξ οὐρανοῦ. 1 «4 ὐτὸς 
Ν - χ δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήµατα 

5 - - - 3 

εἶπεν αὐτοῖς, Πᾶσα βασιλεία ἐφ᾽ 

ΕΕΥΙΡΕΡ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

Ἄοπθ οαί, 71ο ἀαπιρ πια 8ρο]κο; 
απᾶ {πο οτοπᾶς ποπᾷστοᾶ. Βταΐ 15 
8οπθ οἱ {θπι 5α1ᾶ, Ἡο οαδίεί]ι 

οαἱ 1119 ἄσπιοηπα «Ὦγ Ῥοεο]σεῦαῦ, 
ρτίηοο οὗ {ο ἄθπιοῃπς. Απᾶ 16 
οὔιεσβ΄ οἰγίπρ Λΐπι, δοις]Ἡ{ ος 

Ἠΐπι αι εἶσπ οι Ώθατεῃ. Ῥαΐ 17 
μθ,Ικποπίηρ; ἠ]λοῖτ {πουρΏ{5, 5αἷᾶ, 
{ο έπθιι, Έγετγ Ιπρᾶοπι αἰνιά- 
οἆ ασαἰηςί 1{5οΏ, 15. Ὀτοισ]ι! {ο 

16 Ὀτουσ]λί {ο ἀοεο]αίοι; απά α 
Ἡοπβο ἁὐυάδρί ασαἰηξεί Α Ἠοις, 
{αΠθί]ι. 

18 Ἡ Ραΐαπ αἶσο ὃο ἁῑνίάρᾶ 
αφα]ηδί ]πηδο] Ἠου ελα] Ες 
Κἰπσάοπι 5ίαπᾶ 7 Ὀθοριδθ Το 5αΥ 
Πας Τ οαξί οι ἄθτις (ἡτοισ]ι 
Ῥεοϊσουαὺ. : 

19 Αιά 1Ε 1 Ὁγ Βθε]σοῦιῦ οαδὲ 
οί ἀονί]β, ὮΥ πνλοπι ἄο γοις 6ο05 
οαςέ ἐλοπν οπεΣ ιογείοτο εἶια]ὶ 
ἔιογ Ῥο γοιν Ἰπάσες. 

20 Βαή 1 πι νο Ώησου ο 
6ο οαξῦ οαί ἀον]]δ, πο ἆοιρί ἔ]ιο 

/ ᾽ ο 

σιλεία αὐτοῦ; 

κα ς 
ἔσονται. 3 εἰ 

ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα ἐρημοῦται" 
καὶ οἶκος επὶ οἶκον., πίπτει. 

δὲ καὶ ὁ Σατανᾶς ἐφ ἑαυτὸν διε- 
µερίσθη, πῶς σταθήσεται ἡ βα- 

Ν 

Ῥεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν µε τὰ 
/ 3. Ν 

δαιμόνια. Ἱ εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελ- 
Ν Ὡ 29 / ΄ 

ζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ 
ΝΔ ς 2. ο, Β ΄ 

υἱἷοὶ υμών ἐν τίνι ἐκβάλλουσι; 

διὰ τοῦτο κριταὶ ὑμῶν αὐτοὶ 

Θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα 

ἀθεοίαίοτ; απά α πσαςο ἁυῖᾶ- 
εἆ αραϊηδί α Ίος, Γν]]ού1. 

Αγά Ἡ Βαΐαπ αἱκο ἀἳς ἁῑνιάεᾶ 18 
αθαἰηςδί Ἠπιβε]ξ, Ίοπ δια] 115 
Κιπσᾶοτι »ἰαπᾶ Ἱ. Ώθσααδο 79 
β47 λαί 1 σασί οπέ «λλο ἄθιποης 
Πρ Ῥοειεραο. Απά 1 1 Ὁγ 19 

1Β9εΙσοδαῦ οαδέ οα{ Σέιο ἆεπιομς, 
87 πποπι 4ο 7ος 60Η5 6α6ύ έᾖετι 
ουέὃ ἐπογείογο ἼΠεγ μα] ὃθ 
γοισ ἠπᾶσςες. ΕΒαΐ ἵΕ 1 Ὦγ 1ο 20 
Ππσεν οἱ αοᾶ οαδί οι{ {1ο ἆθ- 
πιοης, Ἀίῃθη ιο Ἰπσᾶοπι οἱ 

18 εἰ 

[ιϕ / » 
ὅτι λέγετε, έν 

δὲ ἐν δακτύλῳ 

"νο ἄαπιὸ πιαη;” ὅ κωφόρ, Ἓθιη, ΤΗΟΠΙ., Όματρε, Νου- 

ἴοι, “μακαί, Καιᾶτίοῖς, ῬοσἩγ (αοίο οα Δησιας), Μ., Μανάσσ]ς. 

Βομο]εβε]ά: “Το ἆππιῦ πιση 8ραίθ. Τίς ἶς πθοεεσατγ {ο ἁἲς- 
Πησαϊεῖι {6 ο ο αοἴῖοι οἳ {ο πιαπ. το]εαςρᾶ Ίτοπι ἔιθ ρούγου οἵ 
1ο ἀιωπὸ ἄευ] παθηλοπεᾶ Ῥοΐοτε; αὐτὸ ἦν κωφό»." 11ρτ 15 
Ἀποῄλου χοββοῦ {ΟΥ Ἰηδευίίης ἁπιαη." Τε 18 μία; πο Ἠςς Έλα υγοτᾶ 
« ἆππιο”'. πηλοῦ α βαυβίαηίγθ Εχρυθςςθά (Ἠηοη Ὑδ θροαῖς οἱ 
Ἠ1θη,  εδρθοία]]γ) ουσ Ίου 16 πείεις {ο ἐλε ρίωναὶ. Βπῆ ἵΕ ἴῑνο 
τοίθιοµορ ἶ5 {9 α ἱησα]ατ αιὈσίαπίίνο, ἐἶλαί αΏείαπίίγο {5 Ἕ]ασς 
θχριβββϱά. Τα οἶλου τνονᾶς, {4 ττο εαγ “«ἐῑλο ἄππαῦ,” γνθ οὖ6 ππάρς- 
δίουᾷ {ο γο[Ώ; {ο α οἶαδς οἱ ρ6ι5οπ8 ἀεείϊέαίο οἳ βροθαἩ, ποῦ {ο απ 
Φιν άμα]. | 

ιο ἁρπιοπς!”. τὰ δαιμόνια. Ἴποπσου, Θομτ]θέέ, ἸΜοσίοη, 
Τηρα]], ἸΝαἷκθί., απᾶ Ὠ]οῖς, (“Ίος ἆθπιοις 3. Της ατΏοῖο ἰ8 
τοἰα]ηθᾷ γ ιο Βεὶς., Ἰπέλοι, Ὀο ὙΓοίέο, Κ. απά 8. Ἐν. Ὄο 8α0γ, 
1ψ6υ,, 8ραΠ., Ώϊοδαβ, Τα]. Ἐεὺ. Ν. Τοί, Ὠμῶ. 8ο ἵη Ἡστίς, 
ο{ Μαι] ὃ :22. 6ο 1μκο 9 : 1, ποῖς. .. 

δι ἐν. Μ., Καπ. Ἔλοπι,, Θμαχρ8, Ῥθηη, Νοτίου, 

Όαπρ., Βάγος, Απσις. Βο. ραια]οὶ (8. Υ.) Μα. 19:94. Τέ 
18 ἀεείταῦ]ε, {ον {Πο ϱαἷκο οἳ απὶζοχηήέγ ἵη χεπᾶστίης, {ο τοςοχΥθ 

“ἀπουσὴ ” {ον διὰ πει ο ποπ ίνα. Τα Επί πωταίίου, ἐμοτο ἰς 
ἃ βθαέ παπί οἳ πμή{οσπιίἑγ ἵω {1ο τοηάθηῖης οἱ ἐν, ἵπ ἴ]ιο Ἑ. Ὑ. 
Έοῦ οσαπιρῖθ, {ω Μαἲξ, 12: 24, ἐν πῷ Βεεζεβοὺλ, «Ὦγ Ἡθεῖπο- 
Ῥαῦ. Τα] 11 1 16, ἐν «Ἠεελζεβοὺή, « ἐπουσ Ῥοεἰπουαὺ.” 
αξ 19 1 27, ἐν Βεε]ζεβοὺλ, ““ὮΥ Ἡοε]πευιυ.” Τίτο 11 τ19, 
ἐν Φεελδεβοὺλ, “Ὦγ Βεεποραο”. Μαέ, 19: 98, ἐν Πνεύματε 

Θεοῦ, “Ὁγ Ώιο Βρὶηὲ οἳ ᾳοᾶ” Ίο 11 : 90, ἓν δακτύλῳ Θεοῦ, 

ἁ τη ἴ]ιο ἤησος οἳ ἄοά.” Τη αἲὶ 1αξθ σ.8ες, “υγ” 16 ως Ῥτορας 

ἔευπι, 

5 ο ργηρρ:” ἄρχοντι. 8ο (Ἠ. Ὑ.) Ἱη ἐν ρανα]εῖς, Μαέ 
12:24, απᾶ Ματς ὃ 129. Ἰπής 15 α ουππποῦ τοπᾶριίης οἱ {μθ 

πονὰ η Όλο Ἡ, ., 15 ἵη δομη 19 1811 14 1: 801 16 211. Ερὶ, 

3:32. 8ο 1λοπ., θεία, Ῥοασ]οῦς, Ἰουίου, Οµπιρ., ἨΓακεβειᾶ, 

Ἐεπά., Ὀίοἷ., Απσἃς, Τα οοποσπὴίγ γην ἐς ἰοχί, ἴπθ ατίῖο]θ 

(ά Πιο} οἳ ιο Ἑ, Ὑ. 15 οπή θᾷ. Ίο ατιοῖο 15 θεά ἵπ ἴμο 

Ῥατα]ο], Μαιὶς 1 23 (τῷ ἄρχοντο), πο ἔο Ῥαγα][αὶ, Μαίέ, 

12 1: 24, ἶ6 ουβχίμτουδ. Νο ατσ]θ ἵπ )1ο]ῖξ, Ιοπᾶ., οἳ Ὦοιπο!]. 

16 πνας Ιπγοᾶσσθά Ὦ) Τγηᾶσαίο, 

5 γης”. πειράξοντε. Ἠϊοι,, Βπγετ, Ἰαιά, ὍΓακεί 

(6 νεο γης 3).---Βομτ]δίί, Ῥδυῦ, απᾶ Οαηρ., «ο 1”. 8. Ἐν, 

«γροις }έριουγεςτ”. Τοου,, “ ρατα, ἠεπαχ]ο ;”” Τία]., “ρει. ὑεηίας- 

1ο:”. ο Μαίϊα, « νονθασ]ιουᾶ.”. 8εθ οἱ. 4 : 2, ποῖβ. 

4 «ἲςψ ἠἰν]ᾶθᾶ ;” διεµερίσθη. Καηᾶ., ΑΥΥΕΡ,---νοίθ ἵπ Ἑογίς, 

οἳ Μαι] ὃ: 24: “ 16 15 που ο 5εὐ]οά σταπιπηαἑἰσαὶ Ῥυϊποιρίς, {η 

ος Ιαησαασο, {λλαξ 9, εοπαἰοπιαὶ αοοη, ος δἰαίε Ῥε]οησίης Το ἐῑθ 

Ῥηθββηξ πο, πιαθὲ Ὦο ραῦ {η ἐπο ἱπάσα νο.” Ό6υ Ἰακο ά : ὃ, 
ποίθ. 

ο «{μο ἄρπιοης. 6ο σ. 15, ποίο. ΈΤλοπι., Θοαι]εῦῦ, Ἰλαἷεξ, 

Ῥϊοῖς, (« ἐλθεο ἄεπιους ”}; Βσ]ς. (’ ἄε ὨΏινε]θη 3); μεν απᾶ Ώ9 
ΥΡείέε (" ἀῑε Του(εἱ 3}; 8. Ἐϊ., “]ε ἀόπιοης.”» 

Ε «Ὦγ.” ἐν. Β68 γ. 16, ποῖο. 

δ. α {ο ἄρπιοηα.”. 66 ν. 15, ποῖς. 

«98η /” ἄρα, Ὕγεδίογ, Ἀματρε, Νοτίου, ναοί, ΡΑΠΥ6Υ, 
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ΚΠῑα σΑΜΕΞ’ ΥΕΕΡΙΟΝ. 

Ἱπσᾶοπι οἳ οά 16 οοπιθ Ἡροη 
οι. .. ι 

21 ὝΠευ α εἴτοης ππαΏ ατπιθᾶ 
Κοοροίιι Π5' Ῥαἱαρθ, τς Εοοᾶς 816 
ἵη Ῥθ8οθ : 

23 Ῥπὸ πει α βίτοησογ ἠιαή 

9 5Ίια]] σοτιθ προῃ. Ἠΐπι, απᾶ οται- 
οοπιθ Ἰήπι, ιό {Α]Κοί]ι βοπά 11πι α]] 

116 ἄτπιουτ π]οτοίη 1ο ἰγιξδίοᾶ, 
απᾶ ἀῑν]άεί] Ες αροῖ1ς. 

28 Ἔο ἐπαί 15 πο η] πιθ18 

απβΕΚ τση, 

ἔφθασεν᾽ ἐφ ὑμᾶς ἡ βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ. 3 ὅταν ὁ ἰσχυρὸς 
καθωπλισμµένος φυλάσσῃ τὴν 
ἑαυτοῦ αὐλὴν, ἐν εἰρήνῃ ἐστὶ τὰ 
ε. : 5 99 ὁ ν νε 
ὑπάρχοντα αὐτοῦ. '' ἐπὰν δε ὁ 
-. γ ο 3 πμ... 
ἰσχυρότερος αὐτοῦ. ἐπελθὼν νική- 

Ν ΔΝ. ῃ µ 

σῃ αὐτὸν, τῆν πανόπλίαν αὐτοῦ 
3”/ 8 3 8 3 . / υ Ν΄ 

αἴρει, ἐφ Ἠ ἐπεποίθει, καὶ τα 
/ . ε 

σκύλα αὐτὸῦ διαδίδωσι». 36 
μὴ. ὧν μετ' ἐμοῦ κατ ἐμοῦ έστι" 

ΠΗΥΙΘΕΡ ΤΕΝΕΙΟΝ. 

ᾷοά 'Παίμ ἀἰτοαᾶγ 60116. ο 
σοι. ος αἴπθ αίτοπσ οπ9 5ἱ 
αγπιθᾶ σααγᾶθί]λ 5 ρα]αοθ, ηΐ5 
1ροβ8ΘΒΡΙΟΠ5 αἲ9 ἵη Ῥθμοθ; Ῥαί 22 
5ΥΓΊΘΩΘΥΟΣ, "06 5ίοησόγ {λατ 
Ἡο οοπιδίῃ αροπ. «ἠήπί, απᾶ ουοἳ- 

ο]. οοπιθί]ι πι. Πο ἰ]οίμ: Σ7οπο 
9) Λόπυ 1] 18. ἄτππος ἵπ π]μΙοΠ ο 

πηκίθᾶ, απᾶ αἀἰδιραίοίι. Μή8 
Βροϊΐ]θ. . Ἡο πο 16 ποί πλ 

αραἰπσί πιθ: απᾶ Ἠθ {αί σαίλου- 
οἵᾗ πούῦ πμ πιο βοαδίθγαί], 

24 ὙΓπθυ 116. πηοἷθαν ρίγ]ἓ 18 
6οη6΄ ου οἳὗ -ᾱ Παπ, 16 πα]]οί] 

ὕμτοπσ] ἄνγ Ρ]αοες, θε]ίησ τοςί: 

Ν 

καὶ 

σκορπίζει. 

ὁ μὴ συνάγων μετ. 

θαρτον πνεῦμα ἐζέλθῃ ἀπὸ τοῦ 
ἀνθρώπου, διέρχεται δὲ ἀνύδρων 

τις, ἶ8 ασφ]ηδί 16; απᾶ Ἡθ' πιο 
Εαὐλοτοίὴ ποῦ πδὰ π]θ, δο8ῇου- 
ο). ΄ Ίθι. ἴιο πποῖθαν αρἰη{ 5 
εἸλαίἩ σοπο οαέ ο έ1θ πα, "16 
εσα]ζοί]ῃ Βπουρ] ἄτγ Ῥ]ᾶσς8, 

ἐμοῦ 

"Ὅταν τὸ ἀκά- 

Κομᾶ,, Τλοπα]], Ἠοῦ. (Τμ6σ., ἐπ υετόο). Ὦε Ὑγαιίο, “ ἄρπιπασα :” 

Τ]οᾶαξ, “ αἄππσαθ." ΄ 8ο Ρατα]]οἱ (8, γ.) Μα. 12:28. 

! αλα] αἰτοαᾶγφβρπιο 1”. ἔφθασεν. 

Ῥοῦ. (119Σ., ὅν υεγβο) 1 Παιν ἐπέτινα, ἰὁ Ίαυε αἰγεαῖι ο07ιε ἐο, 

οἳ ροή αἩσ οἩ8, Μαΐή. 12 : 28, οὗ 11ο 11 20. 1 Τῆεςε, 2:16.” 

Ῥ]οοπιῖ. (Ν. Τοεί., οἩ Μαϊ, 15: 28): “ Θομπιίᾶ απᾶ- Ἐνήσεολο 

Ίακο {ἱς {ο 6 α εἴτοισ εχργθβδίοη, αἰσηί(γίηο, «18 οοπιθ προπ οι, 

Ῥοΐοτο σοι 416 ααυθ Τὸ ταἴμθς 1ΠθαΠΕ, ’ {5 αἶγεσᾶι οοπιθ προπ 

γοα.”."966 οἳ. 4 : 94, ποίθ. 

} 4 {ο ποι;”. ἐφ᾽ ὁμᾶς. Καιᾶ, Ὀο ὙΠδίίο, «πα οισι;” 8. 
τν, “ μμ τουβ;”. 10ου. “ ά τοβοίοβ;” Ῥιοᾶαμ απᾶ Τίο]., “α 

γοῖ.. Τπ {1ιθ ρατα]]εὶ (Ε, Ῥ.) Μας. 12: 28, “απο Τοπ.” 

κ «1μθ είτοις οΠ81”. ὅ ἰσχυρὸς ἸΝοδίοσ, ῶ]οπι., Βοατείί, 
Ῥ]αἷς,, ἸλΓαἷκθε, Οαηρ. . Ἔμ9 ατεο]θ 16 τεἰαϊηθά Ὁγ ζομᾶ., Αποας, 

Τον], Ἰωμθίπις.. ο είς, “ ἆον ἀεπα]ώσε;”. Τραυ, απά 

Βραῦ., “οἱ Εαπεγζθο Τ1ς {οτορ οἱ 116 ατῖο]α ἴ5 {α]]γ ῬτουσΏῦ οί 

ἵα 9. Ἐτ., “ οσ]αὶ ααἱ οςῦ {οσέτ”. απᾶ Τ81”, “ οο]αί οἷν' ἑ [οτίς ” (πα 

πο ἵ5 ἴτοης””}. ΑασἩ α τοπᾶοίηρ ἵ6, ρ6παρς, {οο ραταρλταςίῖο, 

1 Ῥοβερεείοης;” τὰ ὑπάρχοντα. 68 οἩ. 81 ὃ, ποίθ. Ἐοῦ. 

(1ος) : «Τλήπρς γεδεπὲ, ]ήπρς ἐπ ᾖατά, ροδεερδίοης, οἵο.”. Ἰου- 

έοα, ἸηΓαἰκεί., Κεπᾶ., ΝΤ. Τπαῖσ. απᾶ Ἔνας., “θα απ Ῥοβείάεί ς 

Τγιυᾶα]ο απᾶ Ἡ]ιοίτας, “ Εἰιαῦ Ἡθ ῬοβεθεἙςθί]ι;” ΟπαΠ. απᾶ ἄςπετα, 

“λε ἀήπσς (παῦ Ἡο ροββθεξελ;”. Βε]σ. “πας Ἠή Πεεί;”. ο 

Ὑγαιία, “ αοῖπο Ἠαὺα;”. 5. Βτ, “ο απ’ ροβεδᾶα;”' 1μ6μ.,." ]ο 

απς ᾖθηθ ΤΠής πορᾶ εἰοι]ά ποῦ ο οοη{οαπᾶθά Ὦγ τεπᾶθγίηρ 16 
1ο σκεύη (" ροοᾶς”, Ἱὰ Ώιθ ρατα]]εῖς, Μαΐῦ. 12 : 29, απᾶ ἡπατ]ς 

Ἁ τ 27. 1ὲ Ἰα8 α, π]ᾶες αἱρπίβοαίίοι. ἆαῖποὶ (ὗν ἴοιο): “ Τὰ 
ὑπάρχοντα, Ἀπρε]]εχ, πἰεπείία, Ώοπα, οβε. ἩἨεῦ. Ν. Ταει, 
Ρ. 

πα 6 ΠΘΠΘΤΟΣ ;” ἐπὰν. Βεθ ν. 84, ποῖθ, 

30ης ΒἰΥΟΠΦΕΓ:” ὅ Ἰσγυρότερος. Νοτίου, Μ., Ἐθομγ (ποίο 

οἩ Αποιθ). ΤΗΘ αγᾖοαἰθ Ἰθγθ. ἶπας ἔἶιο 6απιο {ογορ αξ η γ. 21. 

Β6ο πού], Τ]6 ΠέογαΙ γεμᾶθείης “' 1ῑιθ βὔσοησθΥ απ Ἠθ”. {6 ποῦ 
ἵω αοοονᾶαποθ η ους ἴάΐομα, Τηο” ἠλουρ1έ 15, α5 οπργθηςεά ὉΥ 

” 

1ρο6γ., «γα πα Περαᾶο." |. 

ο γειΐε, 9, Εν. “Ἡο πο ]5 βάουβος Έναν 1ο. μ΄ ο σρθς, « οἴγο 

πιςς Γαθυίςθ απο 61.” 

ο [ή ΤΠ] ΡτοποπΏ {5 α εαρρ]οπιοπέ, απά εἸοι]ά Ἱατο ο Ἡ 

Ἠα]οίσεά Ίπ πο Ὦ. Ὑ. 

Ρα Ἴγοπο Λύπι 866 ]α5ῦ ποίθ, Τίς 5πρρ]επιαπέ 15, ρόμαρς, 

πθοθεβατγ {0 τθπᾶοτ {16 βοπίρποθ ποῖο οὐπιρ]οίθ, ποόογά(πς {ο οας 

1άΐοπα, Άθησο {ὲ {6 τθὐαϊπεᾶ. Νοίλῖας 1ο «ήπι {6 {οαπᾶ ἵπ 

Μον. ( οπιπεπι αππιαατατα ο]πς {ο]16 3), 4ὔξοβθι ( οοπιρ]δίππι 

εἶπδ απ{θτ ατηχαζατατη }, Βομούῦ (1άεα), αἱς. (" ππίνθγεα, δγή1ς 

οἶας απ[ογού ”}, Έτας, (6 ππἱνθιδα ασ]α οἶαξ απ{οτέ ”), Ῥεζα, (" ἰοΐαπι 

Ατηθζαχαπι θἶας απ{εν{”), Ῥε]ς. «Α. βαρρ]απιεπέ Βέθπις {ο Ίναγθ 

"θου Βνδί πθρᾶ {π Τον υουείοη, «5ο πἰπιπαξ 6 μπι δεΐπθιι Ἠαι- 

πὶδος 5”. Ἀθπορ ἠψηᾶσ]θς χοπάετίης, ““θ Ὅα]κοίῖι ἴτοπι πι Ἠΐ5 

Ἠατηθας,’ αηᾶ Οὀνετᾶαίεῖς, «Ίο ἑα]τοίἒι ἔεοπη Επι αἲ] ]ής ψθαρουε.” 
1 φηρσεςύ Ὠπθ Ῥτορχίείγ οἳ ἀτορρίης {πο φαρβἰεπιεπέ, 45 Ίνας Ὄους 

ἄοπθ Ὦγ «Αησπβ. 

α « ἀῑ]ραίοί] ;”΄ διαδέδωσιν. "Ὅδπυ, Ὠἱος., βαηγας, Κενᾶ. 

Ὑπα]ς., « ἀῑειπραεῦ ς. Νου, Έχαρ., Ῥεζα, Οαδία]., “ ἀῑςπυαϊ (ο 

Φο (8: Υ.) Τακο 18:22. ὅομη 6: 11. «Δος 4: 9δ., Τη ο 
οπἱσ οἶμεν Ἰπδίαπορ ἵπ πἨΏ]ο ἐμο ποτά οοσατΒ, Ἐεν. 1Τ 1: 18, ιο 

Β. Ύ. πας «5]ι]] ρἰνα,” ἔοπσ] ἐποτό 1ο ἔτι τολᾶϊπα ἵς ποὺ δια- 
διδώσουσιν (Ταπέ. Ἐθοςρί), Ὀαὲ εἰπιρ] ᾿διδόασιν, Ῥνος. {εηβθ 
(ατίεερ., Ἰμαοἷπι. Τβομοπᾶ.,, Ἐπαρρ, 16116, ΤΜέπι., Βο]οί), 

Ῥοῦ. (Τμοσ., ἕπ υεγ)ο) : “ Το ᾱρα] οιέ, ἐο ἀῑδίγιδιέε, ΠΠ. «οσο. οἳ 

ἄίηρ, απά ἀπ. οἱ ρετδον, 1ω1]εο 18 : 22. Φομπ 6: 11, ἆαί. ἱαιρ]θᾶ 

Τα 11:12.” Ἐτοίκόμ.: Ρἰηδιο--Ν6εαπθ αϊέοτ Ιπίρ]Ησση- 

ἅπτη οδύ Τπ1ο. 11 1 22, τὰ σκύλα΄ διαδίδωσεν Ῥτθάσπι ἀῑςωραϊν.” 
ΤΗ68 ποηᾶριίηας οἳ πο τευὈ εποπ]ά, ἐπαιοίοτα, ῶε πω [ουπ]γ '“ ἆἶς- 

ἰπραίθ,”.. ῬρεοςΏ Τις. (Ν. Τοβί., ἐπ οσο): “ Ββο]ία ἀἰετίραϊδ.” 
Βε]σ., “ ἀρο]ί--αἷι-” ο Ἰποιί, ατοτμθ]]θί » ..α α λοϊ]ί--- 

απθ.” 

Σα Ἠαίμσοπο οι; ἐξέλύῃ. Ἀθο ο, 4154, ποίβ. Τησσα, 

Κονίου, Ὁἱοῖς, (« Ίας Δορατίρᾶ 3, Βαπ/ΥοΥ. αρ. Π{οπί., Έναθ., 

Ἓρσα, Βομοῦί, “ οχϊοηέ ;” Τ065, απᾶ Βραμ., “Ία Ρα]ἱᾶ0. ” 

:«ῑδρ βο (8. τ.) ν. Ἰ4. «Τδ» 18 αςρᾶ Το Βιο « ἄσπιον ” 
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ΚΙΝΟ ΙΑΜΗς’ ΥΒΠΒΙΟΝ. 

απᾶ Απάίης ηοπο, Ἡθ δα1 ελ, 1 πἩ τόπων, ζητοῦν 
γούνα υπίο πιΥ Ἰοιδο π]επορ 1 
σα16 ου, 

25 Απᾶ π]οη Ἡδ οοπηθία, Ίια 

Απάθίη 1έ βπορύ απἆ σανπίδμθᾶ. 

96 Ἔπθη σοοΐ]ι Πο, απά ἰα]οί] 
{ο ἁῖπι 86τ6η οὐποτ βρῖν]{5 πιοτθ 
ψ]οκθοά ματ ἸἨπιβ]Ε; απά (που 
οπίου Ἱπ, απᾶ ἆνγγε]] στο; απᾶ 

Έιο Ἰα5ῇ σίαέε οἱ ἴἶναῦ τηαπ. 18 ποῦΞθ 

ἴναπ ἴλο ἠτςί, 
2ἵ Απά 16 οαπιθ ἴο Ῥα55, α5 Ίθ 

βραίκο {μθβο {Ππας, α οργἰαϊπ. Ἱπο- 
πιαι οἳ πο οοπιραιγ ΠΗ[ιοά πρ πες 
γοίσθ, απᾶ δαῖᾷ παω{ο ]ήπι, Ῥ]ορςοά 

ἵ ἀιο ποπ Ώιαί Όατο {πθα, απά 

25 

απΡΕεςζ ΤΕΣ1. 

μὴ εὑρίσκον λέγει, Υποστρέψω 
εἰς τὸν οἶκόν µου ὅθεν ἐξῆλθον" 

καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σεσαρωµέ- 
νον καὶ κεκοσµηµένον. 
πορεύέται καὶ παραλαμβᾶνει ἑπτὰ 
ἕτερα πνεύματα πονηρότερα έαυ- 
τοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ" 

καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώ- 
που ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων. 

ὄτ ᾿Ἠγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν 
αὐτὸν ταῦτα, ἐπάρασά τις γυνὴ 
φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ; 
ᾖζακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά 

ΞΕΝΙΘΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

εροξίπσ τοδί: απᾶ ἠπάϊης ποπθ, 

16 φαϊθα, Τ π]] τοίατη ἰηίο πι 

Άοτβο Ὑ]σπορ 1 οππιθ οπϐ. Απᾶ 2ὲ 
πλου 6 οοπσίῃ, 1 Ππάθί]ι 

{6 βπορέ απᾶ "αφογποᾶ. μοι 56 
16 φοείΏ απά "ακεῦα πΊΏι 
88Υοη δρὶγ105 πνουςδθ ἔπαπ 1956], 

απᾶ αγ, «οηίθιίης ἵπ, ἆποι] 
ἤιετο; απᾶ {μθ ]α5ύ οἱαίε οἳ ἐμοῦ 
ππαπ. 7ρθοοπιθίἩ 1056 {παῃ ο 
βιςέ. Απᾶ 1ΐ οαπιθ {ο ῥᾳβ8, αξ 27 
Ἆο βρο]κ «ας, ο ορ αῖπ ὙΟΙΠΕΠ 

ος ἐς οτογπᾶ, "1Η πο πρ ᾖ6Υ 
νοίσθ, βαϊά {ο Ἠΐπ, «ΠαρρΥ 15 
ἴιο ποπαῦ Πιαῦ Ὀοτο ορ, απᾶά 

΄ 

ἀνάπαυσιν' και 

ᾗ / 
56 ΤΟΤΕ 

Τπ9 γαβῖσαἱ εἰση]βοαίίοι οἱ εἰς ἶ6 αρρτορχίαίθ 

6. απᾶ . Τν., “ ἆαπθ 

τ «φᾷογπεά ; ' κεκοσµηµένον. ΒῬοατ]θζί, Ὀ]οἷς., Τε σνα]], Θαὖν- 

γε, , Οαπρ. ( επιρε[ε]θᾶ ”}, Μ. Ὑπαΐσ., Μοη, Ένας. Βεσα, 

Οµεία]., Βο]οίξ, ὔθοίεη, “ οπαζαπι”.  Ἠοὺ. (Π16χ., ασσµέω). 

Τάση] “ Το ἆθοῖς, αἄοτη, ἄν.” Ἠνθίφο]μ,: “Όγπο, 6πο)πο, 

Ῥιἱομγαπι {αοῖο ου μαπηεηθῖς, Μαίζ. 12 1 44. Ίμιο. 11 τ 9ὔ, οἶκον 

αιαθί πἰπιίπαπι αά ακαϊρἰομάααι Ποερίίεπι” Και (Μαέ 

12 τ 44), “ οχουπαίαπι. 5 (αιπίσ]ας ”. (του Ἱπτοάασσα Ὦγ Ί γη- 

ᾖᾳ]) 19 ο,βο]οία. «Κοσμέω ἵδ τοπάευθᾷ « αἄοσα,” 1]κο 21 : ὅ, 

1 πι. 2:19. ἸΠίαξο 10. 1 Ρα. ὃ 15. εν. 21 :2. 

ο τα]καῦι ψ  ϱ" παραλαμβάνει. ΝαΚεβο]ᾶ, «Α5 παρὰ, 

ἵπ. οοπιροδί(ἶόπ, Ἰπιρ]ίθῦ ἨΘθάΣΠΕ5ς αἴοπρ οἰίε οἱ, Ίσα, ὃὴ, αιᾶ 

π]ηθυ Ἰμάἰσαπςσ πποίῖοη, ἴο ἴήε οἷαε οἱ, πεαχ ἴο, δὴ). (ἨοΏίηβοη, 

Τοσ.), 15 {οτορ Ίστο πηαγ ο Ῥτοβδοπίθᾶ Ὦγ ές πονάς “{α[εί] {ο 

δρ ος « ἰα]κοί]ι ναι Πο Τμο Ἰαίζο; αοσοτᾶς Ῥοςύ. πἰζι οἳς 

Ῥτεσεπέ πιοᾶο ο βρεαΚκίησ. Θο (Ἠ. Υ.) Μα 1 120, παραλαβεξ», 
«1ο ἔα]κο {ο ᾖπαοι” Θο Μαϊύ 1 : 24, παρέλαβε, “ ἐοοῖς {ο Ηἰπιι” 

Μαϊζ, 26 : 81, παραλαβὼν τὸν Πέτρον, “Ί9 {οοῖς πι Επι 

Ῥεΐον." 96ο Ἰμι]κο 9 «28, ποίθ. Ἐμθ ταιὈ ἶ5 βο τθηάετεά Ὦτ 

Τνπάα]ο (Ἠάΐμοα οἳ 1556), Βοατ]οί, ῬθοἹγ (ποίο ον «Απσπθ) 

γας., Μοπῦ, σας. Ῥοσα, “' αβθαπαϊς;”. ομοίξ, “ αἀθαπηϊές' (ὅ- 

α«]πίος ο εἰς, 

Ἰριθ. ο Βατρ8, 

5οΏθη, “αάάποίε;”. Ῥε]ς., “ ποβπιῦ πιο Ἠοματ"’ Ὃς ἸΝοίίε, “ πἰαπ 

παίξει” ᾱ, Ἐν. « ρτεπᾶ αγεο εοἱ.”'. 8. Επι, “ Ῥιοιά ανεο Ἰαἱ 

1ου. «ενα οοη[εῖσο] ;”.Ῥίοᾶσί ααά Τα]. “ Ῥτεπάο ϱοοο.” 

Ὅαη., “ ίασευ- 41 αἰσ.”  Όοπιρατθ έἱθ ρατα]]ε], Μαὐδ. 12 : 45, 

παραλαμβάνει μεῦ’ ἑαυτοῦ. Τα Με ἠπδίαπες Ἱέ 89οπι5, ἴτοπι {18 

αἄά[ῆοι οἳ μεῦ" ἑαυτοῦ, ἐμοί Ἠιο ἴογοο 0Ο παρὰ, ἵὰ οοπΙΡΟΒΙΕ1ΟΙΗ, 

18 πεαι]γ δη πἱνα]επύ {ο ους πυουὰ “ αἱοης/ 5ο (ερ πεπ{ῖσ επιρ]ογοᾶ 

ππθγςο αοοοπηραπἰπιθη 6 {5 Ἱπαἰοα{οᾶ, “ Ὦρ ἑαἰκαί]ι αἱοης την Ἠάπα” 

α αρηίοίης απ 1”. εἰσελθόντα. Ίνεβίοσ, Μ. 

Σα Ῥθοοπιοίας” ψένεται. εδίογ, ἸΝαἷος, Ὠ]οἷ., Οαπρ., 

Άησις, Ι.. ἀὔκομεη, “6: Θο]ιοῦζ, Πα; γαἱσ., Δοηί. Έτας., 

ἁβαπί (πογϊεείπια) :”. Βεΐσ., “πονάς Ώε Πας, “νά ς” 

1065., «6ο Ίνασθ.” 

: ολ], ταῦτα, Ἰοπᾶ., Ὑακοί, Ὁπανρθ. (ὔδοιθη, “ου.” 

Θ6ο σἰ. 6 : 21, ηοίθ, 

5 «ο {1ο ουοπᾶ ;. ἔκ τοῦ ὄχλου. Ἴ16 τθβδοη [ος τεἰαϊηίης 

αοῇ' ἠπθίραᾶ οἱ τοπάετίης ἐκ « οι ο(' πιαγ Ὦθ 566η οἱ. 8: 21, 

ποίθ. ι 

δ «Ἠ[ήησ πρ ᾖε; γοῖοθ;” ἐπάρασά-- φωνὴν. ἨΜ., δ 6βίεγ, 

Οαπιρ., Ὦμε]ινα]]. Ας: ἴοιο ἵ πο Ῥοββοβαίνθ, ος αγίεἷο Ρείονο 

φωνὴν, “ἡρν ” 18 ἠα]οίκεά, α8 ἃ θαρρ]οπιθπί. 

5 ἨαΡΡΥ 1”. ἠζακαρία. Ἰγαᾶαίο, Οτ8ππαος, Ώθηενα, Έδοπι., 

” 

Ἡσ επιρ]ογῖπα ία Ῥχοπουα, νο ἀἰκησαία] Όιο ἆδπιοη, απά οἳ- 

γίαῖο α οοΠλπιοα παϊδία]κα {πζο π]ῖοἃ τεδάρυς ο[ίθη Γα]1, ὮΥ 5αρροξ- 

Ἱπς ναί “. να]]κεῖ]ι  τοίθυς {ο ὧνθ πιαη, “Πέ” ἵ6 αςεᾷ Ὁγ Όματρο, 
Τήοπη., Ῥθπη, οσίου, ὙΓακοξ, Βαπγευ, Ιςοπᾶ. 'Εμίς τοπάρτίης 15 

{6 πιοτο οχαοξ, 45 πγεῦμα ἵς ποαίογ. Θ411, 18 Τέ 15 ἄσεπιεά Ῥεςῦ {ο 

τθζαία “ένο Επί εἰιοα]ᾶ δε ἴμθ οτᾶςς οἳ ἴλιο θαπίθησο, “ ἴ]ιο 

πποίσαη αρἰτ]δ, σοι Ὦο ἸαίΏ ϱοπο οπ{,” οἱο. 9ο Οππιρ. απᾶ Ῥίςς, 

ἑά ροοίμ {λτουρλ: διέρχεται. Ἐαπᾶ., Ῥευτ, ἸΓακοῦ, Λησις, 

---δοιίοα απά ΒπΥΤΟΣ, “ ρᾶςςες {ηνουσ]ι 7 Γιο { απά Ἠμεῖηις, 

“ψαπζοιδα τς” ΈῬσσα, “ ἐναηςίοτ Οαδία]ίο, “ ρειησαῦ:, Βο]λοῦς, 

πήρτα Τ]ής νοτὺ ἶ6 τεπζσνοά «' πθἰκαία {μτοισί” (8. Ὁ)) 
οπ]ψ Ίουο απᾶ ἴπ {16 ρατα]]αὶ, Ταζ, 19: 49, αἰλοπα]ι 16 οσσανς 
ἵπ. [οτύγ-ἔλνσς Ἱπαίαπσθς ἵπ 1μθ Ν. Τεο. Τ1ο Ἡ. Ῥ. πςος “ {ο ρο 

Ώντουσα,” Μας 19:24. Μας 101 25. κο 4 150: 9 :6. 

ζοἳη 4 τά: 81590. Αοῖ 86:40] 1516: 15:41, εἰο Τί 

Ἰ ο[θη γοπᾶςιοᾶ Ὦγ “{ο Ῥαξς {λνουση Οπ ϊθ οὔιει Ἠαμᾶ, 
αῇο γα]κ” {6 ἐς χεαρτθεοπἰωνθ Οἱ περεπατέω Ἱπ 9Π6 ἨἩαπᾶνεᾶ 
απᾶ {]μνθο ἱπδίαποος ἵπ {1ο Ἑ, Ἡ. Τή5 ππουὰ περιπατέω Ὀεῖηρ 

πηἰ[ουπα]γ 5ο ἐχαησ]αίρά ἵπ 5] ο,5ο, οχοορᾶ Ματς 12: ὅ8 (. ἵο 

6ο”), πιεις “ο πας αποιῦ” 18 πιοχθ ασοοπταίϱ. ΤΗ9 τοπᾶειίηρ 

Ἰᾳ πμ Ῥαβεασο Ὀεί[οτθ τς οτἱᾳἰπα(θά Ίπ ἔἶλαῦ οἳ Όιο Ὑηἱσαίο, «“ 9πι- 

Ρα] γίοα πας {οοιθά Ὁσ Τψπάφ]θ, Οοτοιᾶαίθ, Όναππιες, 

ἄσθηδνα, απᾶ, 14545, Ὁγ 11ο Ὦ. Ὑ. ἈΒοαὶς., “ ραπί---ἄοου,”. ο 

Ὑποίίο, “ ἀανολαϊολμοί ;”. Όαυ., « ναπᾶνος Ίαῃ ἰρ]θπθπι----ς”. αι Ἐτ., 

«1 να ρατ---τ”. 8. τι « Ἡ ρατοουτός”. 16). " ὑαηβῖία Ῥος τ” 

Ροᾶκε!, “1 το αὐἴοιηο ρθῦ---. Τα], “ 8690 να Ῥοτουντοπᾶο.” 



.. ΤΗΕ αοΡΡΕΙ ΑΟΟΟΕΒΡΙΝα Το ΟΚΝ.- ΠΑΡ. ΧΙ. 

ΚΙΝ ζΑΜΕΡ5) ΥΕΕΡΙΟΝ. 

ιο ρᾶρς π]ίσα οι Ἠαξί επο]κ- 

98 ἘῬταί ο εαἷᾶ, σοα, ταί]θν 
Ῥ]οβδοά ατε 1π6Υ πας Ἠθαν {πο 
ποτᾶ οἳ ἀοἆ, απᾶ Ἱθερ 16. 

29 Απά πΊοἨ ᾿ἴμθ Ῥθορ]θ Ί6Υθ, 
βαλιουθᾶ Ω]ο]ς {οβοί]ιαΥ, Ἡθ Ῥθσατ 
{ο 5αγ, Τἱ5 15 απ ον ποπογαίίοη : 
Ώιογ εθεί α εἶσα; απἀ ἴ]ατο εἶνα]] ὅ 

πο βἶση Ὦο οίνου 1έ, Ὀπέ Εις βἱση 
οἳ ζοπας {πο Ῥτορᾗλθί, 

80 Έον αξ ὅοπαςρ πα α. εἶσι 
πηπίο ο Ἀπονϊίθς, 5ο 5]α]] ϱἱεο 
Ώιθ'θοη οἱ πιαη Ῥο {ο μῖδ ᾳ9ποΓα- 
Ώου. 

δί Τ]ο ἄπθον οἱ Εν φοπ/]ι οἶνα]] 
τῖδο πρ ἵπ. ο Ἱπᾶσπιεηί πη {μθ 
πιοι. οἳ {5 ϱοηθγαοη, απᾶ Ο0Ἠ- 
ἄαεπιπ Ίπεπις {ου 5Ώθ σβίηθ {τοπι 
{19 πἰπιοξό ρατίς οἳ {ο θαγ{]ι, {ο 
Ἠθατ 1ο π]εάοπι οἱ Φο]οπιοη; αιιᾶ 

/ 
ΤΟΥ. 

- { 

τοῦ προφῆτου. 

γεῖ αὐτοὺς" 

απΕΕΕ 1ΗΣΤ. 
η 9 Δ 3η) σε, καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. 

Ν Ν 5 . 

οἆ, 35 Αὐτὸς δὲ εἶπε, Ἰ{ενοῦνγε µα- 
΄ . ’ Ν / 

κάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λὀγον 
μα - 9 , 2 

τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐ- 
- Χ. 5 

39 Τών δὲ ὄχλων έπαθροι- 

ζομένων ἤρξατο λέγειν, π γενεὰ 

αὕτη πονηρά ἐστι" 
ητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται 

ω.. . » - 

αὐτῇ, εἰ µη το σημεῖον ᾿ωνᾶ 

ἐγένετο ᾿]ωνᾶς σημεῖον τοῖς Νι- 

νευΐταιρ» οὕτως ἔσται καὶ ὃ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ. 
ἓὶ Ῥασίλισσα νότου ἐγερθήσεται 
ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν 
τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρι- 

ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν 
περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν 

ΠΕΥΙΡΕΡ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

λε Ὀτεαςδίς πη]οἩ ἴποα Ἰαδέ 

βιοϊκοᾶάἱ Ῥιΐέ Ἡς σαῖά, . σθα, 28 

1αΐ]ιου. «Ίιαρῃὗ απο {ᾖνοβο Ψ]ιο 

88 ἐ]ιο πγοτᾶ οἱ οά, απᾶ ἵκοερ 

6 Απά ἴμο οτοπᾶ5 /'Ῥοΐης 29 

οα{λοτθοᾷ {ο ἠήπι, Ἡθ Ῥεσαηπ ἴο 

αγ, ΓΙ8 15 απ ον] ϱοπογαίίοἩ: 

ἐ15 ερε]αί]ι α εἶση; απά πο εἶση. 

πγγῖ]] ο σἶνου Ἰξ Ιοχοθρέ {ἶιο 

εἶσῃπ οἱ ὁοπεμό Του α5 {οπα8] δύ 

πας α εἶση {ο {πο Ν]πον]έθς, κο 

ψι]] 1ο Βοη οἱ ππαη. Ὦο {ο ἐί5 
σοποναίοη. Τε (πθθν οἱ ιο δἱ 

Φου 5ν]] 1ο ἵπ {1ο ]πάσ- 
πού σηλ(Ἡ ἴ]ο πιο οἱ ἴλής σοη- 
θ/ἤοη, απᾶ οοπᾶσπιη ἔμεπι ; 

{ου 5Ώθ οαπηθ {γοπι "ἴ]ιθ οπάς οἳ 
νο οατ]ι {ο θα {1ο π]δάοπι 

σημεῖον ἐπι- 

Ὁ καθὼς γὰρ 

Βοατ]θέέ, ακεί., Ὀίσις., Οππαρ., Ιζειᾶ., Μ. 1ροι., " {οἱσ.” Βου 

οἡ, 1 : 45, ποίθ, 

ἃ α λε Ὀτεαςδίς;” µαστοὶ. ἈἘοῦ. (1οχ.), Ἔποπιδου, Βουτ]οῦί, 

ἸΝαἷοί,, ἸΠοχίοη, Οαπρ. (« νο Ὀτεαδή ”), ΒΑΥΕΥ, Μ. 19 Ἠοῦ. 

οκ ο] (1ης. πῷ, πΕῖοΕ 16 Εποηῖο, 80 ἃ5 ἴο Ἱμο]αάς ὀγεαφί, απᾶ 

καί) 16 τοηᾶρτεά Ὦγ {ή5 πνοτᾶ ἵπ ἴπο Βερύ., ἄθπ. 49 :2ὔ. Βοηας 

811. Ίδα, 28:9. “Ῥαρ8” {8 οΏδο]είθ, '"Τηρ” 16 ἠαλοϊσες, 15 

α εαρρἰθιηθηξ, 

5“ Παρργ 68 ν. 21, ποῦθ, 

{αῬοΐης παἰ]ιογοᾶ το λῶπ,” ἐπαδροιξομένων». 1ου. (Πχ. : 

τα οοπιροβίΒος, ἐπὲ Ἱπηωρ]ϊες πηοβοῦ, ος ἀἴγεσβίοα 1ΨροΏ, ο, ἰο- 

αὐατᾶς, ασαἰηςί”. Το. (Τ6χ., ἴν υετὂο) : "14, 1πίχαηΒ. ἔπαύροί- 

ὅομαε, ο ραἰλεγ ἱοβεί]ιεγ 1ο, οἳ προπὸ. Ὑακοί., « νειο ονονάίπα 
{οσείπεν προῦ ῥήπ,” Νοσίου, “ ὠτοπαῖηρ οροαῦ Ἠϊπι τς Ῥσσα, 

α αρστορατοίαν αραιά πας ρου, “εδίνραπ αοπἀἰεηάο ἆ [έ]].” 

14 16 οὐνίους, ἔμαί 11ο ραΐμετίης πα {ο ΟΗησ; Ἠθπορ ϱ ἠέπι  ἶς 

Ἰπαοᾶσσεᾶ, 5 ἃ 5αρρ]επιθηῦ, 

5 α 1 αρε]κοίμ;”. ἐπεζητε. Ἰποξίογ, Του, Θοατ]οῦέ, ΦΠαυρθ, 

Ῥοπα, Ἰαἱκεί,, οσοι (616 που]ά Ἠανο ”), Βαπηγοτ, Μ. ΑΝ ιο 

νειὸο ἰ6 αἰηρια]αυ, απᾶ πθ οξίθη.Βρεα]ς οἳ α οτοπᾶ, Ὁγ οπιρ]ογίης 

1 ἄνο Ῥτορηθίγ ο ἐΠίς τοπάετῖας ἶς ουνίοις. 

 επνῃ] Ῥο ϱἴγοη »”. δοβήσεται. Ῥοπῃ, Νοτίου, ΝΤ. 

! «ρχοθρῦ;” εἰ μὴ. Ὀοατ]οῦ, Νοτίου, Ὠ]ο]ς,, Μ. 

) Τοῦ προφήτου οἳ 61ο ῶοχέ, Ἠεεερί., α[ίετ Ἰωμᾶ, ἵδ οπηοσ]εᾷ 
ϱγ τὶεεῦ., Ἡασιπι Τἱςομοπᾶ., ἕπαρρ, Τῃο/ἱς, {9ο Απο ΜΑ. 

οἳ ἐμο Ταἱσαίο, Βο]ιοβέ εαγς: “ΥΛὺ. τοῦ προφήτου Ροδὲ Ἰωνᾶ 
να]ᾳο Ἀάάϊα (οκ Μαϊό. 12: 59) Ῥ]ειῖηπο χασθηδί, θ81Μΐ. οτι 

ατίθεβ, τθοίο ἀοίοπο Ῥτοθαυήδας οᾷ, Β.Ὀ., νε. ἸΜεπιρΏ., 

Αππην Θσλ, Ἠϊειορο]., Θαχ., Ταἱα. πις., 16, (οκοβρίο ο. Ἐνία.).” 
Το φοϊρ]ιῦ οἱ ονἱάσποθ ἵς αφαϊηεί ένας νγοτᾶς. 

κ «6ο π]]-- 08,” οὕτως ἔσται, Οὕτως ἵδ τομᾶσιθᾶ οἴππρ]γ ὮΥ 

«βο» (ϐ. τ,) Μα. δ :12, 161 Ττ121 11140: 15 1495 18 : ὅ5, 

απᾶ 1 πΙαηΥ οἴμον Ἰηδίαηος, Έλις αι, Οαπρ. {η 116 

3ρουο αγγαηρεπιοπῖ οἱ ἐς αγονάς, ο ἴοχύ {5 Γο]]οινοᾶ α5 αΏονάϊῖης 

ο {οῦπα λ]οἩ ἰ οχασί απά Ῥαιδρίοπους. “, Ἠ[---μθ "16 ιο τον; 

ἀθηης οἳ Ῥομυ, Ἠαἰκεί., Ἀοτίομ, Ὀ]σ]ς., Ιζοπά., Μ. 

πο αχΏο]ο ἵ πού αχριαβεεᾶ ἵω μθ {οχί, ἠιουρ] 
Ἐεπορ '«ΤΠε” 19 Παλἰσικεά [ο οχαοίπςςΒ. 

Τ]ο αἄνετο 

1 «Τη» 

«ᾳαθεη 1 ἁθῆήίο, 

πα τίςος”. ἐγερθήσεται. Βομη]θί, Ώματρο, 

ἁ πρ” {8 βαρεγβπους. ή {6 ποῦ πδοᾷ ἶα οοπηθοδίου φθι Εἰίς Υουρ 

ἵπ ο στραῦ παπιρου ος πδίαησος Ίη {μα 1. Ύ.. Φορ Μα, 27: ὅδ 
28 : 6, Ἱ. Μαής 6: 10: 12:20. ΊἸωκα Ἱτ14, 22: 20 : 97. 

ζοἶη 13 :1. Ίμετό ατθ ἃ [8ΗΥ οςξες Ίηειο “τῖςο αρ ” Ίος Ώδοσπιθ΄ 

αἨ ἀᾷϊοπια[ίς Ῥ]γαςε, απά πιαγ Ὦο ρτοροΓίγ οπιρ]ογθᾶ. δρ 11ο 

6:25, " Ὅρι ἵπ ἐλὶς Ἰηδίαπος, ἵ5 οπιἑρᾶ Ὦγ Μ., Ὀϊοι., Οαπ1ρ., 

Φαψγ6Υ, ἨΙο]ίΕ Ἰγπάα]ςε, Οονοιᾶαίθ, Ο9αμ1θς, «μενα, Ὠλείπις. 

Μ. επιστ] (ας Τ ὑηπῖς, σουγοσί]γ) ἐῑαί “νο τουάενῖπο / το πρ᾽ 

ἵπ Όιο Ἑ, Ψ. ΡτορΡ] αγο5θ {τοι ἠαξίης ἐγείρω ἵπ α 7ογοπδίο 

8εΊθε, {ω αἰ]ηξίομ {ο ἐῑιο ςἰωπάΐαρ οἳ πίέηθεςθς ἵη α οουχὲ οἱ Ῥοσθ, 

Απά 5ο Ἠοῦίηοι (116ς.) απᾶ Ιζαϊπορὶ αωάθιδίαηᾶ ἴέ Ἠσγο, Ταΐ 

ποπγηθτ εἰςθ ἶς {]ιθ νοτὸ οπιρἰογαᾷ ἵη ἐμο ΝΤ. Τοδί. η δυο α εθηςθ, 

π]θη {οἱἱοινοά ΙΥ µετά; Ὀας αἱ αγ. ἴας. ἐπέ ν]ν {11ο αθουεαίἰΥὸ 

Εἴνου {έ (Μαίέ, 24:17. Μας 19 18). «Ἠετά Ίνα ιο 5οηςθ οἳ 

ωζ], ἱοβαί]ογ ωἡλ. Ἔλο ΥθιὈ τοίο {ο ἴἶο γοδαττουίου αἲ 116 
4αψ οἳ ᾖαάσπιθηξ, Το 5ατηθ τοπιατίς αρρ]ίς {ο {18 νοιο ἀναστή- 

αμάν ἵα {116 ποχό ΥοΓςθ, ἸΥ]]οἳι {5 επιρἰογεᾶ 1π {ιθ 84π1θ 5658.” 

5 ἁ{λο οηᾷς Οἱ {1ο οα5{1 1”. ἐκ τῶν περάτων τῆς γῇε. Β]αϊρο, 

Ὑολκοξ, ἸΚοτίοι, Θάσος, Ῥθωα (. οπᾷ οἳ ἔῑα οτί}, πε] ναι, 

Ποῦ, (16χ., πέρας): “Απ ομᾶ, οκἰτοιαῖιφ.”. Ῥνδίδοί,, “Εὐωίε, 1. ο. 

ἄε Ίοοο: αχἰγεπαίἶα», ἐογπείπιδ. 8. 19 : 4, Βερῦ, (18 : 6), καὶ οὖν 
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Ἐίνα ΙΑΜΕΡ) τΕΠΡΙΟΝ. 

ψεμο]ᾶ, ἃ συθα ον παπι βο]οπιοη ὃς 
μρυς. 

δ0 ἀπ ππεπ οἱ Νιπαγε]ι 5]α]] 
τἶφο αρ ἵπ ια Ἰπάστηθπί ση 5 
4ΟΠΟΥΔΙΙΟΠ, απά εἶια]] οοπᾶεπῃ 19: 
{ο 167 τορεπ{θᾷ αὖἲ ἴἶθ ργθασλίπο 
οἳ ζοη28; απᾶ Ῥε]ο]ᾶ, ο οιοβίθυ 

Όιαη ἆοπας ὁ Ἠθυθ. 
5δ Μο παν ποπ 6 Ἱαίῃ 1ο]ιί- 

οἆ α οαπά1θ, ραζθί] οἱ ἵπ α 5θογεί 

Ρίασθ6, ποϊίμος απάοτ α. Ῥηδ[ο], Όαό 

ος. 8 σαπά]θβίϊο]ς, ὑμαῦ ᾖπ6Υ τή οἶι 
οοπ1θ ἴπ ΤΠΥ 8θο {ο Πσ]ι ή. 
54 Έ]μο Ισ]ί οἳ έμ Ῥοάν { 5 {πο 

676: ὃ Ειονοῖονο π]θι {πο ογο ἶ5 

ν 
και 

βλέπωσιν. 

6ΒΕΕΚ τΕΧ1. 
ο Ν 

σοφίαν «Σολομώντος, καὶ ἰδοὺ, 
πλεῖον «Σολομῶντος ὡὠδε. . 

Αν / ο 

δρες Ἠινευϊ ἀναστήσονται ἐν τῇ 
.- ο 

κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης, 
κατακρινοῦσιν αὐτήν" 

µετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα. ]ω- 
νᾶ, καὶ ἰδοὺ, πλεῖον ᾽]ωνᾶ ὧδε. 

9 4 ΄.. τά 

δὸ Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἄψας εἰς 
Ν / Φδ0) « ὰ Ν 

κρυπτὸν τίθησι», οὐδὲ ὑπὸ τὸν 
/ 3 3 ΕΜ Ν / 

µοδιον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, 
- . / 

ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ φέγγος 
/ - 

4 ὁ λύχνος τοῦ σώ- 
4 3 « 5 / 

µατος ἐστιν ὁ ὀφθαλμος" 

ΓΒΥΙΘΓΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

οἱ Βο]οπιοπ; απᾶ ὈῬο]οίά, α 
3 ἄγ-| σγθαίοι ἴἼλαπ ΒοΙοτποΏ { 16υ9. 

«Τε πιει οἳ ΝΙπογο] ΡΙΗ1 τίς 52 
ἵπ ιο Ἱαάστισπί γθ ἐμ]5 ϱ6η- 
εχα{οἩ, απά οοπᾶθπιη 45, Τον 

ὕιου τερεη{εά αἲ αἴμο Ῥτθασϊι- 

ἵηπο ο{ ᾖοηπαμ; απᾶ Ῥομο]ᾶ, α 

σα 
οτι 

ογθΏίου ἴἶαη οοπα]λ ὁς Ἰθγο. 
«Νο οπθ "Πανίπα Ἡρ]λίθᾶ τα, 56 
Ίαπαρ,. ῬαὐθἩ {ὲ Ἱαπ ἃ. 5οοτος 
Ρίαοο, "πθίέ]θυ υπείαι {1ο Ὀας]]- 
61, Ὀαέ οἩ. "μα Ιαπιρ-βίαπᾶ, ἐμαί 
εῄιοςθ νο οπ{ες πια 566 ἴῑθ 

Ησαί. ΤΙ Ίαπρ οί {Ἡγ Ῥοᾶγ 5 
15 πο 67ο; ἰπθγείοις, ὙΠεπ 

α : 

οταν 

τὰ πέρατα τῇς οἰκουμένηε τὰ ῥήματα αὐτῶν. “ απά {ποῖρ ννοτάς 

{ο ἴμ6 ομᾶ οἳ ἐμθ Παρίαδίθ εατί]ι.”. Τ]ϊς Ῥαξξασο ἶς αποἰεᾶ οι. 

10 «18, πΊιαγο ἴλο Τι, Ἱ.. Ίνας “ ομᾶς οἱ πα πον]ἀ.. Τη έλο 10. τ. 

α ἴμο ομᾷς οἱ {πο εαν{Ἡ ” ἶ5 α 6ΟΠΙΠΙΟΠ Ρρταςθ, 6ο Ὠοεπέ, 98 :17. 

1 δαπι, 2: 10. οοῦ 88:15. Ὦς, 20 21; 48 110. κα, 40 : 28. 

Μίσααἃ δ-τ 4. 

5 Το πιεη” 

Ρ επ] το ; 

ποῦς, 

α «Πιο Ῥτοαολ]ης :” τὸ κήρυγμα. 11ο τοπᾶοιίης ος {νο 10. Υ. 
Ἰς γοἰα]ποᾷ α5 Ῥυοίεγαδίο {ο αγ οἴλθς. πο. Ἰαδ Ὄεει αἀορίσα, 

Ἄο τοπᾶστ Ιπιασίπος ἐῑπαῦ ἆ ομα]ι εοἰθοίοᾶ α ἴθχί, αππᾶ Ῥτουθοᾶφά {ο 

οχρουπᾶ {έ5 ἰοισ]ό Ἱπίο α {ουπιαί αἀάτεςς, απᾶ λα ἀε]ίνου α 

“ΒΘΟΠΙΟΠ η πιοᾶευα εἰσίθ. {π νου οἳ {11ο ἀθβηϊ]οι οἳ {ης ναιο 

« {ο Ῥγθαο],” θπον ας ὮἨΓελσίος' Εαγη]σηος, “ {ο Ῥτοσ]αίπι, {ο ρα Ης] 
Ἱη χο]σίοις ἀἰδοοιγςες,” 15 66επις Τό πνθ πια ῃτοροι]γ τοαῖη 

α Ῥτθασ],” οπά “ Ῥγοασλίησ.”. Τμενο αἲο ὑπνο οἵ ἔτες Ἰηδίαποθς 1π 

να Ν, Τ. π]ετο “ ραο]θ]ι 18, ενοτη 1 οἰγοαπιδίαποςϐ, Ίποτα 

αΏρτορνίαἴθ έπαν « ῬιθασΙ.”. ΤΗθ ποπη κήρυγµεα πΙΑΥ ὃο γοπάθγεᾶ 
ΒΥ ῥγεαελίπα, ρτουἰαππαίίοη, ραὐ]ἰοαίίοη (ου α5 Ῥανί. πουῦ, ραῦ- 

Ἠδβῖης ”). ΟΕ ἆἨδεο, ιο Βνεῦ ἶς ἀθοπιθᾶ χηοςί αρροβῖΐθ. 

«Νο οπ8:”. Οὐδες. 3996 οἩ. 1:01, ηοίο. 

Ὀοα}]οῦζ, ῬοδυἨ, Ἰακοῖ, Ιςαυᾶνίοῖς, Μ. 

Ἰηθίπηος, Ίπ ἐλίς Πον]ςῖοι. 

Θ6ο γ. 91, ποῖθ. 

Βομσ]είέ, 9Η81ρ6. 968 γ. 81, ἀναστήσονται. 

Βλατρθ, Τλοπῃ., 

Σα Ῥανίης Προ”. ἄψας. Μ., Ἠεξίου, Θοατ]εί, 1]οπισοι, 
Ε]α]ς., Τα ]να[]. 

ἑ αρ Ίαηυρ;” ᾖύχνον. 

Ὠίαῖς, Οαπηρ., Απσας, ΝΤ. 

ος {1ο ΒαγίουτΏ αἀνοηῦ, 

Ἠήιοτα., Θμασρα, Ῥθαη, Ἰα]ςαί,, Νογίοη, 

α Οπηᾶ]ρς  ννογο ππη]κηοινηα αἲ {πο οἵα 

πα“ ρο]ῃονς οὐδὲ Τη οἳ. 8116, πει ή Ῥηξξασο ἠνεί 

οοσασς, ἐ1θ οοη]αποίίοη 16 ὢ, ν]ήο]ι 15 τοηάρτοᾶ “ος ” 1η 118 Τον]- 

5ἱοη. Τα ενα Ῥνοβοπῦ 558, Ἡμετο {16 Ἰαµσπαρε ἴς οἱἰσ]ί]ν ἀῑδου- 
οπἳ, ἴιο ονάίπασγ τληάργίης οἳ οὐδὲ 16 τεαἰπεῖ. 

γα πμᾶον ο Ὀπεμο];”. ὑπὸ τὸν µόδιον. «τεεη (ανατη., 

Ρ. 149) αποῖος {ιο ρατα]]ε], Μαζί, ὃ :10, οὐδὲ καίουσι Λύχνον 

καὶ τεθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν µιόδιο», ἆλᾖ ἐπὶ τὴν Λυχνίαν, πε] 

9ο Ἰη 6νΥ6ςΥ 5ασοπιθί, 

Ώιο {οἨοννίης ποπιαν]ς: « ΛΜ ιο άεα οἳ α Ἠουξο 5ασσεσίοᾷ Ὁγ 

Ώλο Πο]ιέῖηο: οἳ αν οαπᾶ]ς (Ίαπ1ρ), Ίνα πθοθεκανγ αςδοοϊα(θά {]ιαῦ ος 

ἄο αδυα] οἱησ]ο αγεἰο]ας ο {αγηϊζατε, ἴ1θ µόδιος οπᾶ Λλυχνέα.' Αη 

εχίναοί 5 Ἠδγς παπάς {Τοπὶ {16 ποίθ οἳ 116 Ῥανα]]ε], ἡτατῖς 4 : 21 

(Εονίείοπ) : “ Ἔμα αγίσ]ο ἵς τεα]πεᾶ οἨ Τπο ϱτουπᾶ, ἴμαῦ π]ιθυ 8 

νο] Ίςπούη αγ[ίο]ο Ῥε]οπσίης {ο πο ουάιπατγ {ανηϊζατο οἱ 6ΥΕΙΣ 

Ἠοιβα γης 5ρο]θη οἱ, 16 αχί]ο]ς Ίνας απιρ]ογοᾶ, Ὀθσααςο ἐῑλα απηθ 

οἳ Ἠιαῦ ατήο]θ γης ἀητί, Τα Αῃδ τοεροοῖ, ἴο Ἰΐοπι οἳ Ίνα 

νοσίς οπᾶ Ἐησ]ξὶ {5 ἴ]ιο «απο. 8ο πθ βαγ, “ο οἷοοῖς,” " ἴπα 

εἰονο,” οἵο.. Ίπ τ6[θγεπςσθ {ο κ. βἴποίθ Ἠοιςθ, ἴνεςθ πᾶπιθς ατθ γίθυ;- 

οὗ αξ πιοπαβίο. Ότπ ια οἴἶευ Ἰαπᾶ, το 5οπιθίΊπιθς οπι6 Ίο 

ἀεβηαίο αγἰρε ἵπ 08583 οἳ Ηής Ιεπᾶ, αμά επο] {5 {6 πδασε {η 

ναοί. Τη {πο Ῥατα]]ε], Τα] 8: 16, νθ Ἠανο ᾖύχνον---αλένης, 

πθιοὲ Ίο αγοίθ. Τα Μαϊί. δ : 15, Ὀοί] πδασος οσου» ἵη {ο 
Ξ4ΤηΘ ΕΘΩίΦησΘ, οὐδὲ μαέουσι Ίύχνον καὶ τεβέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν 
µόδιον, ἀλλ ἐπὶ τὴν λυχνέαν. απ 5ασῖι οαξες, 19 {5 ἀθεπιθᾶ Ὀοςῦ {ο 

Ῥεθευνο ἐο οπαναοζογ]σῦίο εἰγ]ο οἳ θαοἷι τῖίθς αξ {ας α5 Ῥοβ5ίθ]θ, 

Νιοπέ νἰο]αίῖης Εο Ῥτορνϊείγ οἳ οἳν οὗ Ἰαησαασθ.” ς ι 

ν 6 η) ]απιρ-οίαπᾶ ;”. ἐπὶ τὴν λυχνίαν. 66 οἡ. 8:16, ποίθ, 

Του {πρ πξο οἳ {ο αγ{ίοἷς, 5οο ]α5ύ ποίο 6µφτα. 

χα [ρβρ ν]ιο οπΐεγ ;”. οἱ εἰσπορευόμενοι. μα]πα], Οαπρ. 
Ρ]αις, Ἱα ο ραγα]]α!, Γα]το 8 : 16, ἴἨθδο πνογᾶς αἲο γοηᾶσγθᾶ πι 

ἀις , Ὁ.  π]]ος οπίου ἴπ. Απ πΏ {ἱε νετρ “οπίου,” 

πιαΥ Ὀθ χεσανᾶσᾷ α5 ἰωαίο]οσίοα], ὲ ἵς ἀτορρεά. Ἀοῦ. (16Σ., εἶσ- 

πορεύομαι): “Το ϱο τη, ο επίε.  Ψπαἱς., Ῥσθσα, Ἐταν., “ (αἱ ἱη- 

στοβαπίυν.”.. Ἐπρμουγ 88 οοσαδίομα]γ Ἰπάποθά {ο ρνίδευ ἴο 

τοίβίπ ϱ Ιηΐο,” αἴίου ““ οπίοσ.” 

Σε ΤἨρ Ίαππρ οἳ ἴἶιο οάγ ἶς ἐίπο ογο ;”. (Μινᾶ., Ῥοπ) ὁ λύχνος 

τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφδαλμός σου. ἹΤλϊε ἶ5 Το τοαβ]ης ο 
1μ8ο]νπη., Τϊδοᾗ., ]οῖ[α, οἱιοί. (πίθεΡ. πιαΓῖςς σου 35 6η πα] οἳ 

εαροτίου {ο {πο τοαᾶῖπο οἳ {θ Τοχῦ. Ῥοοερί. Σου ϊ6 βαποίοηθά 

Υ ιο θαγ]οςέ Μ5. Ἡ, πο Βγήας, φλας σιδ] ο) σοι. 
γαἱς., “ Ἠποθγης οογρομῖς ἐπὶ ο5ε τοαῶος αν {115,7 Ὁ, Ροίουο ὀφύαλ- 

µός, Ία8 {ο {οσο οἳ ἃ Ῥοββθεείνο ῬτοπουἨ. Έσο οἱι, 6 : 1, ποίο. 

Νοτίου, “Τις Ίαπιρ οἳ 7ου» Ῥοᾶγ ἵ5 τοιν ογε.”. Βολοῦί πας ἐιί8 

ποξῖοο ΟΠ ο γοαθίησ οἱ {1ο Ῥαβεασο: “5ου αΠΏἲο ὅταν φιοᾶ 
να]σο ἀροςύ (οπιίσειπα Ῥτορίου Ίοουπι Μαέ. 6 : 22) ου τὶοςῦ 
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χιπα ΑΜΕΑ’ ΥΠΠΕΙΟΝ. 

Βἰπο]ο, 11γ πλοίο Ῥοᾶγ αἶδο 15 {111 
οἳ Ἰσ]λί; Ὀαῦ οι ἐλίπε 6γε 15 
οσΊ], ἴὰνγ Ῥοάγ αἶςεο {ς {11 οἳ ἄατ]ς- 
πθ5Β, 

96 Τακθ Ἱοσᾷ ἐλετείοτε, πα 
ἴπε Πσ]ί π]οὶ 19 ἵπ ἴπθῬ Ὦο ποῦ 
ἄατ]κησςα. 

86 ΤΡ {ιγ π]ιοίο Ῥοᾶγ ἠεγείουθ 
δε {α]1 οἱ Πρ], Ἱανίπς πο Ῥατὸ 
ἄατ]ς, {ο υγ]οῖο εἶναι Ἶο θα] οἱ 
Μολέ; αξ ποπ ἐν τσ] εἰ λπίπς 
οἱ α ομπᾶ]ο ἀοβι οἶτθ λα μσ]ιό. 

δτ Απά α5 Ίιθ πρα[κο, ο οογίαΐη 
Ἐματίξοο Ῥεαβοισ]έ Ἠϊπι {ο ἅϊπο 
πι Ἰΐπι: απά Ίο πνοπί ἵπ απᾶ 
5οῦ ἄοπη {ο πια. 

ἐστίν. ὅ6 

φωτίζῃ σε. 
ὃτ 3 

απΡΕΚ ΤΕΣ3, 

οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, 
καὶ ὅλον τὸ σώμά σου φωτεινόν 
ἐστιν: ἐπὰν δὲ πονηρὸς ς καὶ τὸ 
σῶμά ͵ σου σκοτεινόν. 
οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκόπος 

εἰ οὖν τὸ σῶμά σου 
ὅλον φωτεινὸν, μὴ ἔχον τὶ µέρος 
σκοτεινὸν, ἔσται φωτεινὸν ὅλον, 
ὧς ὅταν ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῇ 

χ ” -- ᾿ / 

. Ἐν δὲ τῷ. λαλῆσαι, ἠρώτα 
ω) ιν 2 

αὐτον Φαρισαῖος τις ὅπως ἀρι- 
/ ᾽ 

στήσῃ παρ αὐτῷ" 

ΕΒΥΙΡΕΡ ΤΕΠΡΙΟΝ. 

Ώμπθ εγθ ἵ5 "εοππᾶ, {Υ πν]οίθ 
Ῥοᾶγ αἱξο αἱς οη]ἱσ]ήσπεᾶ ; Ὀπί 
»θηθτου πο ειε-15 «ἀἱξθηξ- 

εᾱ, {11γ π]ο]ο Ῥοάγ αἱξο 1 ἁατ]ς. 

Ταχκο Ἱεθᾶ ἠΠιονείοτο, ἴιαί ἴ]ο 3 

Ησ]Ώῦ π]Ἡ]σα 18 ἵπ. Πιερ Τε πού 
ἀαγκηθβς. οΤ{, πετείονς, γ 

ποίθ Ῥοάγ ὅε 'οπΠσ]έειεᾶ, 
Μανίπο πο ρανῦ ἄατ]ς, έμε π]ιοί 
ψ] Ῥο /οηἩσ]ιθηθᾶ, αξ ποτ 
ο Ίαπιρ 0 15 Ὀτίσ]ίπθες 
Ιαἰτθί] νοο Ἠσμί. Απά ν]ή]ο 
6 πας βρεα]πο, α οθγίαϊῃ 
Ῥ]λατίπες χαβκοᾶ Ἱήπι 1ἱο ἀἶπθ 

πΙθα μἶπα: απᾶ 16 πεπύ ἵη, απᾶ 

σΚΟΤΕΙ 
τπ 

5 -α 

εἰσελθὼν δὲ 

αἸϊκᾳυο αάάϊάϊπιας οχ οὐᾶ, Α.Β.Ο.Ρ.Μ., 2 πηπαφοο, νθσςδ., Ῥ05οἳ. 

"Έστε. Αν. Ρο]., Ἀξεπιρῃ,, Υαἱς., Πέ” 

: α«θοαμᾶ;”. ἁπλοῦς. ὙΝακδί, Όαπιρ. ανγεν, ἴζεπᾶ., Μ. 
Ἐοῦ. (Π6Σ., ἐπ οεγῦο) : “Τη Ν. Τερί., οἱ ἔλο οσο, εὐπιρίε, απιοἰοιιάαύ, 

1, 6., ποῦ αβοοίοά πι ἄϊκθαο, οἶεαγ, δουμᾶ; αῇΏΡ. {9 πονηρός, ὧϊδ- 

εακεζ.”. Βτείδομ.: “πιο, 11 : 84, ἆθ οσα]ο 5απο, γἰο ποια ἶαθο- 

ταηίς, 5ο Ῥτοϊηᾶς οἰατὸ γἱσηίο, γατα Ἰπέο]Ισεηίο” Τλοπι, Ῥθμη, 

Ὠϊο]ς,, απᾶ Νοτίου γοπάσχ ἐπθ πονᾶ “ οἶθα". 

.αἲς θμΠολίθπεά ς” φωτεινόν ἐστιν. Ῥοβχ]οί, Τηοτη., ὙΓαἷκθ- 

Λε]ᾶ, Νουίομ, Οαπιρ., Ιζ6ιᾶ., Μιτάσοἷς. Ὠτοίδομ. (Το0Ν., ἔτι υογῦο) : 

“ Το(παρείδίτο: ζωσο εοἰζωκέγαίιις. Που. Ν. οί, να, Ὀγτίας, 

{μια ἰ9σιᾶ. Μοηῦ., Οαθία]ίο, Φοἶιοίί, ἀὔφομου, “ Ἠποἱδυπι ος." 

γι]ᾳ., Έντας., Έσσα, “Παο]όσπι ος”. Ῥε]σ., « 16- νεος”. 

Ἐν. “ 6ρτα όσ]αϊτό , Θ. Ἐν. οδύ ἑο]αϊτό ς' Τρευ., “' οσἰαγᾶ ἀνποί- 

παᾶο ς”. Ὀϊοδας, “ βατὰ αἰαπϊηαέο ; Τί, «βετὸ ἸΠαπήπαϊο.” 

8 «ηρῃουος ;". ἐπὰν. Ἐοῦ. (1μοχ., ἐπ Όεγδο οἱ 1950), {μάἂε]] 

(ας... 

5 Ἡ ἀϊξθαρρᾶ ;” πονηρος. Ἐοῦῖπδου (Τ.5., νι υεγΦο). Ὀολοῖέ, 

ααοστοίας. Ῥ]αῖς, Ιζεμᾶ., 1. “ Ῥἱβοάργεᾶ {6 νο τοηάσιίης 

οἳ Μοτίοπ, Ὑα]κοῖ, Ῥδπα; απά “« ἀἰδίεπιρετεᾶ,” οἳ Τμομι., . απᾶ 

Α., Οαπιρ. 

ἆ «ΙΡ ἠιογε[ίοτα;” εἰ οὖν, Τμθ ογᾶςς οἳ ἴμθ ἐεχέ {5 ρτο[Εναδ]α 

ἰο ἐπί οἳ ἐῑο 1η, Ὑ. 9ο Μ., Ῥοπη, 4765. 

Θοο γ. 84, ποῖο. 

{ εερη]ραίθπεᾶ ;” φωτεινὸν, Ὦ9οθ Υ. 88, ποίο, 

Σα {ο Ίαπρ ;”. λύχνορ. 3988 γ. 90, ποῖθ ΟἨ λύχνος, ἀπᾶ Ε.π1Ο 

γετεθ, ποίο οἩ µόδιον. Ἀλαρθ, Μ., Ῥοηπ, Ἰακοί Ἠου. Ν. 

Τοςί., 9. Ἀεὶρ., “ ἆο κασυδο;”. ο ος, “ ἀῑο Τμειο]ές.” 

ασ 148 Ὀπσ]ίηοςς :”' τῇ ἀσεραπῃ. Μ., Ῥεπη (6 Ὁγ 16 Ὀοϊς]νί- 

6ςς”}, ὀποαςδ. 116 αγ]σ]θ Ίας ἴλς ἴοχο οἳ ο ροββεςβίνε, απᾶ ἴ5 

ο χθπᾶφιθᾶ ἵπ {νο αΌουο γειβίοης οπᾶ α]δο ἰμ ἔμοβ οἳ Ίγ6βίογ, 

Βοβη]αίέ, ΤἩοίη., Οππαρ., Ώμανρθ, Ῥἱοῖς,, Ἰαχε[, Βοῦ. (Τιοχ., η 

υεγο) : “ Ἱτορίσα]]γ, α ο ἡπίηρ, ὑγίρ]έπον ανα: « Ἄστρα- 

πὴ ν. 96 ε5ί /ἱφογ, δρίεπάον---Ἑδαπι ΥθιΌαπι ἀστράπτειν 1 

Ἰθαίέας, 0 ας Γμΐσεγε, εογικραγο”. Ῥτεϊβομ.: ρεπᾶον, ζωα Ἠιζ- 
εδ. 

5 ρπ]ρ].ίοπεᾶ :”” φωτεινὸν. 

ἕ κ αἶγοῦι ὧνθρ ο; ” φωτίξῃ. ὅ οι” 15 αρετβιοῦΒ. 

} «τ]ή]ο Ἡθ Ίνα βροη]ήης ;”. ἐν δὲ τῷ λαλῇῆσαι Αοα]είί, 

Οαπρ., Ῥϊοῖς., Βα1νγες (5 ν]οα,” εἷο), Μ. 8. Ἠ., “ οοπιπιο 1] 

ραν]αϊ τι” 

κ εφε]κεᾷ;”. ἠρώτα. ἛοῬιογ, Βοαπεὲ, Οαπιρ., Ώματρθ, Ἡ/α]κε- 

ο]ᾶ, ἸΝουίοη, Βά9γευ, ζζεπᾶ., Τ]οἰννα]], Μ.---Ἔλμοπι. απᾶ Ὠεἷς, 

μ ηγτρᾶ,”. Θο οίοπ ἵπ 10, Υ., 48 ωα]ο 9 :4ὅ: 19 151: 20 :. 

ὅομπ1 «25/1 912 161 25. Ὑπα]ο. Ἀ ουδ. Ῥνας., Έεσα, Οα5ία]., 

ὔβομθη, Θεοῦ, “ τορανίρς”. 106γ., τος Ίο Ἠσυναϊς[ῆο 

58η56 μῖο] 15 γγοτᾷ Ἠαδ ἵη 8οπι6 ρατίς οί {1ο Ν. Τεςί., Ὁ π]ῖσ 

{8 16 πιαᾷθ {ο Ῥοβεθες ἴο {0γ66 οἱ αὐτέω, ἄοος πο 60οΊα αβργοριή- 

Ἀἲθ, ἵπ ἴλ]ς ἱηδίωησο. “ ῬαροισΏί ”” ἶ6 ίοο βίνοῦᾳ, ν 

14ῇο ἄϊπαι' ἀριστήσῃ. Ἴπα πεὶσλύ οἳ θνἰᾶεηοςο {αγοις ἐς 

τεµασγῖης ταί]ιον μον {ο Ὀτοσ]καςῖ.”. Ἐοῦ. (Τ/8χ., ἐπ 9εγόο) ἴἶνας 

ἆθβιες ένα πουν ἄριστον, "' ὀγεακ[ακιν “Α. ππουπίης ππεα] αὖ 5π1- 

16ο. Ἔοπιου, Ἡ. 241124. Οὅγες. 16 911 

(--δεἴος ὑφορβὸε 

Ἐντύοντ' ἄριστο» ἅμ ἠοξ, πειαµένω σῦρ,----) 

Ταΐ6ς, ὀτοαλ[ασὲ, ζηο], 1μαἳ. Ῥυππάίαπα, ἔαίκον αοαί ο πηλάα]ς οἳ 

ἴιο ἄαγ ιο ρτ]ποῖρα] ππεα] Ῥείης {ιο δεζπνον, ἴα]κοη Ιπΐς 1η Τμο 

{ΙΘΥΠΟΟΗ, οἱ Θ41ΙΥ {π 11ο ονοαίας, αξίθι {ιο Ἴνθαί απᾶ Ῥηδίπεςς 
οϐ ιο ἆαγ Ἱνετο οΥοη, οἷο. απ Ν. Τθςί., ὀγοα/ αφ, ζωποῖ,, 1ωα]κο 

11198: 14 112. Μα, 23 «40. Θι]ου]ά δν Ὃο ἀθεπιεά Ῥοςύ {ο 

τθίαῖη {16 τοηάσεῖπα οἳ {16 Ἡ. Ῥ., ιο “ον το Ῥνθα]κώαί ” (89ή- 

γαγ) εἰοι]ά Ὦο Ιπδριίοά ἵπ ιο πιανσία. Ταο ταιὈ Ίας Ίου ἐμθ 

σοποτίο 8εηςο οἱ ἰαὐίις α παρα. ας ἵπ οἷι. 1 ὅ6, Ἡς Ίυθ 

Ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν «Φαρισαίων, ἕνα φάγῃ μετ: αὐτοῦ. 

ζαμη, Αγομθοὶ., ζ145:  Νοῦ ουἵγ ιθ Ἱη]αὈίέαπίς ος {ο Ταςῦ, 
βοηονα]]ψ, Ὀαῦ ἐῑιο (πθοῖτς απά Ἑ οπιαΏς αἶσο πθιθ ἵη ο Παδίό οἱ 

ἐρϊίπο α εἰἰσ]έ ἀἴππου αΌοπέ (9η, ο οδγου ο᾿ο]οοῖς οἱ οας πο, 
αγλίο]. οοηβἰφίοά οἶηθβγ οἱ ᾖηίίς, πη]]ς, οἸιοσςα, θίο. ἸΤλοῖν ϱ0ἱῃ. 

οἴραὶ τηθα] Ίνας αθοαί, εἰχ οὐ 5ΘΥεη {η ἴ]α α/ἔθυποοης ἐἰεῖν {δαςίς 

Ἠνθιο αἶπασς αρροϊπἰοά αἲ «αρροί-ἔίπιθ, {ου {πο Ὀπνηίας Ίιενὸ οἳ 

ποοῦ ἵπ οαθίθη οἨπιαίος ἀἰπιηίκμες ἐπ αρραἰίίθ {ον {οοά,” εἰς. 

ΤΗ εἰσαίβοβθίοι οἱ ἴμε πνοχὰ ἵπ ααδείῖοα ῖαὰά θεα οἸιαποεά Ὦγ 

Ίαρςο οἳ ᾖπιθ, 5ο αῦ {6 πο ]οησαυ Ἰπάϊσοαίεά α- πιοτηῖπα, Ὠπέ 

πηᾷἁασ τεραςθ. 
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ἀνέπεσεν.  ὃδ 88 Απᾶ π]ου ἐλο Ῥμαχίδθρ 64 
ἅ, Ὦο Ιπ81Υε]]θᾷ Όμωῦ 6 Ἰαά ποί 
βγεί ναδμεά Ῥοίογς ἀἴππου, 

89 Απᾶ ἴθ Πονᾷ σαὶᾷ ππῖο 
πι, Νο ἄο γο Ῥ]ανίδθος πια] 
οἶοαπ {ιο ουὔδίά ο{ {ο οπρ απά 
ὧν ρ]α(έου; Όπέ γοιν Ιηψαχγᾶ ρατέ 
Ἰ {111 οἳ τανοπίπς απά πνῖο]κοι- 
688. 

40 Το {οο]β, ἀῑᾶ πού Ἰο Ὠιαί 

πιαᾶθ ἴ]αῦ πγλῖο] 15 ση] ὐλοαέ, πια]ο 
θιαῦ πηῖοι 18 πλ λΊη αἷδο Ἰ 

41 ΕΒαὶ ταῖ]ον σ1νθ αἱ οἱ 51ο] 

59 

γέµει ἁρπαγῆς 

σκΕΕΡΙΚ ΤΕΣΤ, 

ὁ δὲ Φαρισαῖος 
ο 1 / [ιά 3 .. 

ἰδὼν ἐθαύμασεν ὅτι οὐ πρῶτον 
ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ ἀρίστου. 

9 χε / Χ » 

εἶπε δε ὁ κύριος προς αὐτὸν, 
ΛΤῦν ὑμεῖς οἱ (Φαρισαῖοι τὸ ἔξω- 
θεν τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος 

/ Ν Χ. 8) ς .ν 
καθαρίζετε' τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμῶν 

40 -/ » « / . 

᾿ ἄφρονες, οὐχ ὁ ποιῆσας τὸ 
3 Ν Νο Σ / 
ἔξωθεν καὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίησε; 
ει Ν ... / ῃ 

πλην τα ἐνοντα ὃδοτε ἐλεημο- 

ΕΕΥΙΡΕΡ ΥΡΗΡΙΟΝ. 

.19Υ ἄοπη αἱ ἑαῦο. Απά ἴλπο 58 
Ῥ]λαιίεοο "Βοοΐπσ {ἴ, «ποπᾶογεᾶ 
θιεέ σ]ι ιαᾶ ποί ᾖνςί ἀπιπιαγδδοᾶ 

μήπηβα]{ Ῥοδίοτα αῑιο ἀίππςτ, Απά 39 

Πιο Τιονᾶ εαὶᾶ {ο Ἠϊπι, Νου Υθ 

Ῥμανίδεες οἰσαηβδο ἴπο ουἰρίά 

οἳ {16 οἳρ οπά Ῥ]αίίου; Ότπίό 

οι ἱπδίάο {9 {αᾗ οὗ οτίοχοη 
απά πάσγποςξς. «Ὁπτίς πιει 40 
ἀἷά ποί ς ν]ιο πιαᾶς ο τοπ{- 

ίάα, ππα]κο ὅιο "Ιπδίάο α1ξο 2 

"Βαΐ οἶνο "λα 15 πλ μη ἔλεην 41 

καὶ πονηρίας. 

Ίαν ἄοφη αἲ ἰαῦίε;. ἀνέπεσεν. 19ου. (Πες. : “Τα Ν. Ἰ. 

(ο Γαἶ] ζαεί, ἰο γεοπε, ἰο Πίο αἱ ἰαδί6, προ 11ε ἰϊομπίαπι,” 116 

Δοίίου ἱμβϊοαίοά Ὦγ ἰπίς νου]; ἶς ἴἶνο απο γι ναί τερτοξοπίθἆ 

Ὦγ ἀνάχειμαι, Ματς 14 : 18. Ἰω]το Τι 49 (98ος ποῦς), ἀνακλένω, 

1 Τα: 96 (ποῖ). “αγ ἄονη αἱ ἰαδ]ε” 16 επιρ]ογεᾶ {ο [ουτα 

φργύα] ἀμῄργοπορ οἰπιί]αν {ο ἐναῦ {π νο {οχί, Ἰν]ιοτὸ οξο Ἱνουᾶς 

οσο... 6ο Πογ]είου οἱ Ματίς, οἩ. 8 :6. Ὁμαχρθ, “]αΥ ἆοινη {ο 

πιοοῖ,' ι 

56 ᾳρρης;”. ἰδὼν. ἸΠεδίοΥ, Κομά., βαµγος, Μ., Ὦ εἰ να], 

5 ο ποπᾷστοά ς” ἐθαύμασεν. Βοατ]εί, Ῥεαῃ, ΘἨα1ρ6, ΦΑ1ΥΥΘΝ, 

Κεπᾶ., Μ. 39966 οἩ. Ἡ : 9, ποίθ. 

» “ο ]ιαᾷ ποῦ Εγδί ἱπηπιετεοά ήπιςε]{; ”. οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη. 

Ώνεῖβο]. (1η βαπτίζω) : “2. ὕπιπιεγο πι αρα», διύτησγρο.”. Τηθ 

βνδί αογ. ραςς, οἴου Ίνας ἴἶνο αἱρη]βοα[ίοι οἱ {116 πι] ἀ1θ. ου Που. 

(1μκ.). 6 [οἱ]οπίης ποίς {5 {ακοη ἤνοπι 61ο Πβνϊείοπ οἳ Ματίς, 

οἷι, Ἱ τάς “ οχοορύ {16Υ {ππιθιςο ἐπεπιςε]νας; ᾽ μὴ βαπτίσωνται, 

Ἔρου,, «θἷπ θηπιθυσίγςο. 6 νετὺ ἵ τοπᾶστοά "1οΥ ἀἱρ) Ὁγ 

ὙΤακοβ; Ῥοο]γ, ΄ ἀἱρ οἱ ῥαρίίσες᾽ Ἐλοπι. απᾶ Οαπιρ., ΄ ἀἱρρίπο ι) 

5. Ἐν. «οδίτο Ὀαρίίςός Ὑπακαί, ΈἨοπι, απά Οαπιρρε] πια]κθ 
Παπάς’ ιο οὐ]οοῦ οἱ ια γειἙ, {λοιση, ας Τ ἐήπῖς, εν ιοπό σοοᾷ 

αιὐλον(γ. Τ]ο πιἰᾶᾶ]ε {ουπι οἳ ιο νατο ἀείογπήπες ἴμε ορ]οοῦ 55 

οβοσίυε, 'ἐλαπιδε]υεςὸ Ἑ τσδο]ο 5αγ5: 'Ῥλμανίεαϊ, Ἱπαπίν Ματοις, 

βοοιπάσπῃ τῆς παραδόσεως ρηθοορία ποτ οὔππῦ Ῥαῦθπῃ, πεί, δἷο, 

(ν, 8). Ἐν α {οτο απαμᾶο νοηθεῖπί, ρ]ας δίίαιι [αοϊαπέ, θπαρο, 

πϊεί οογρυς Ἰαυεγίπί, οἴδαπι ποια οαρίαπί. Ἰη 1ΐ6 ποίο οἩ ες 

οπές ρᾷβεασθ, 19 5αὖς: ΄ Νάσια ἰ]ιά ξὰν μὐ βαπτίσωνταε ΠΟ) 

βίου ροίβοῦ, πασά εἷο επροη!: ἱδί 8ο ἠππιογκογἰπὶ Ἡ. ϱ- οοΥριιδ 
Ἰαυεγπί ιο παβμίης οἳ {6 «Ἰαπάς” ἵς ποβσσα η πς Εήνᾶ 

γουςο, ησησθ, {ο πιαῖκα /Ἰναπάς᾽ {ο ομ]θοῦ οἱ ἐπί νονὈ, ἶ5 α {αιίο]ο- 

ΕΥ. 16 Πίτα] τειᾶοπίησ ος Επί ταιὮ {9 ἀεεπιεά αρῃρτορτίαἰς {ον 

Ὠς Ύθασος, υἱ,, ἐλμοσσὶ]ι οἰθαπείπα οἱ ραπ (γίηςρ ΠΙΑΥ Ὦο ἐλα 

φαοιζὲ, Τὲ ἵς πού ἐλο σοἱ{ορ. Ιμα1ολέοὰ Ὦγ ἴμθ γοτὈ. «αλα, ωαδί, οΥ 

ἄραηςε, ροϊηέ αἲ στ ε[[εο ρτοβποθᾶ Ὀγ βαπτίσωνται, ποῦ Το {]θ 

του αοῦ Ώοπι πο] 1 οβθοῦ Ῥχοσθοᾶδ. Όεο οἱ. 1 τὅ, ποίθ. 

Ἔποι]ορο (Απαϊθοία) 5.75: Το Ὀαρίίεπι οἳ ἱππιθιθίοη οἱ {ἰνὸ 

Ν]οίο Ῥοάψ ας, {ον {νο πιοβέ ρατί, α το]ἰσίοις τὶζο.'”. Θανγου 
ἑλαπφ/εγς ἴἶο νονῦ, μας,  πνοπάθτοῦ ἐἶλαῦ Ἡςδ ἵας πο Ῥαρσαᾶ.” 

5, Ῥτ., “ ϱ᾽ὀίοππα ἆς τοῖς αι] πο όαίξ ραβ-- Ῥαρεςό :”. Ίροι, 

ᾖαιθ---πηο 88 αδία βαπιθιρίάο [οι ασασ] ἀπίος,” είοιι Ἠπ]., ο’ 

θᾳ]1--πον εἰ ἔὔξεα Ῥείπια παπησιπο.”. 99ο σἷι. 8 : Ἰ, ποίβ, 

α 1]ιο ἀἴμηου ι” τοῦ ἀρέστου. Ἀαχρθ, Τ]ηθἰναϊ]. Ἠα]ρ., “μαί 

παάἁασπιαα] ;”. Ὄο οίίο, « ἆεπ ΜάΠἑασβηια! τα. αμᾶ Β. Ἐν. 

«1ο ἆίμον.” Ίλια ποια ἵ τοπᾶσονοᾶ ἁοβηιίο Ώοπ) 148 γοίργοησς το 

Έιε γοιῦ ἀριστίορ. 1 απι ααχο {μαί α παπί οἱ φει}οοὶ αγπιοπή 

ψἰἩ ου» Ἰάΐοπα π1αγ Ὦθ πγοσᾷ ασαϊηςύ ἴιο πςο ο{ {16 αγο]ο, Ίιοτα; 

εἰ] επααίπεβο, 5 ἵπ ΤΙΑΠΥ οἶμον Ἰηκίαποθε, πιαΥ Πας ας {η 

τθίαἰηῖης 18, ᾿ 

5 “«γοιγ Ἰηείζε;”. τὸ---ἔσωῦθεν ὑμῶν. ΊΤμο οοινε]αίαο τὸ ἔξω- 

Όεν Ῥεΐης ἀαηβ]αίεά “ένο ουἱαἰάς ;Ὁ τὸ ἔσωῦεν ὑμῶν 15 ῃγορ- 

ευ] πεπᾶεγοᾶ “«γοπν Ἰηβίᾶ6,'.  Θο Ίπ 1ο ποτέ Υουςο, τὸ ἔξωῦεν 

απᾶ τὸ ἔσωνδεν ἀειαπᾶ α ππίίοιτη τομάριΊης. ΒἰΙοῦὶσ ερεακίπο, 

Έναιο ἵ6 απ οπι]ςδίοη Οἱ µέρος (ρατί.) α[ἴου τὸ, ἵπ 1]ιθεΘ 6.508. 1εθ 

Τ, Ὦος., ΕΙΗρ. ἄν ος, ρ. 11. Της ἴς ἰέγοᾶσσαά ἴπ ν. 99, 11 μα 

Ρἱαξθοἰοσγ οἱ με 1. Ὅ., “ ὑηνανᾶ ρα Βμοα]ᾶ 1ὲ Όο ἄθεπιεὰ 

Ῥιθίογαδ]ο {ο εαρρ]ψ ἴ1ο εἡΙρεῖς, Εχίς ἴουπι πού Ὦς αἀορίεά, ν. 39, 

α οπίου ῥρατί οἳ ἴ1πο οιρ ”---'σουν ἴππου ραςῦ ο” ν, 40, : ο οπίεν 

βατί 1116 ἴηπευ ραγὲ αἱβο” 

5 «Ὀυπήςο πε! ἄφρονεε. Ῥο (Β. Ὁ.) Πρι. ὅ : 11. Ταεί- 

πα], ο ππνήςοἱ”  Ἠου. (Τιοχ., ἴπ υεγθο): “Ὁπιωίθο, οὑπιρίο, 

}οο[ίδ]ω”.. Τ]ιο οἰσπιο]οσγ (α ριῖν. απἆ φρή».) ἴανους 1ἱ5 γεηᾶθυ- 
Ίπρ. Τὸ ἱπᾶ]οαίος 1η οοπβ]ήομ οἳ Ῥεΐπα ἀεεδίπίς οἱ πηηᾶ, ος, 

ΠΙΟ 5ἰ]οῦ]ψ αοοοτάίπς {ο ος Ἰάΐοπι, “ π(οπέ ϱεηςο:”. θποῬ, 

απιοῖςο, δοηςε]εςν. Ἶπ οἶενευ Ἰηδίωπους, Ίπ. π]ήσ] {15 πνονᾶ οσσΏτβ 

ἵπ ο Ν. Γςί., πο 1. Ἠ. γεπᾶσις ἵν ὮΥ “ [οο,” ος “ {οοΓςΒ,” απᾶ 

ἱπ οπς (οἵοᾷ αὔοτο), 6 ππσνίεθ,”. «Αἱ ἴμο ατα πια, “7οο,” αηᾶ 

οἱ” ατθ πιαᾷς 11ο ε(μ]γα]οπίς οἱ ἀνόητος, ἄσοφοε, ἀαύνε- 
τος, Ἀπᾶ µωρόε. Βοπιο αρρτοπήπαίοη το απ]ουπι τεπάθι]ηρ 18 

ἀσπιαπᾶσᾶ, ἵπ δαο] ἴουπις, ΝΠὶος Ἰαγθ Ἰήμετίο ὌθεἨ Ὥθαῖεά αδ 

ἔλοιιο]ι {ΕΥ Ὕθυο 6ΥΠΟΠΥΠ16. Τεκδίσυ, 1Ἴοπ1., Οαπιρ., απ ]ηῖς- 

Ίης πιο {”.. Βοαροίξ, “ ἠιοισ]ιέ]ες σποτ”. ἛῬθαα,  Βεηβε]εες 1” 

Ῥιαῖς., « ιοισλέ]οςς αίηας!”. Έον ργενίετ οκασίηςςς, “ πιθή ” 18 

Παλίοίσαι, α5 αι 5αρρ]οπιθη[. 

Θυυ Υ. ὅ9, ποίθ, 

Ἡ ο Ἰηκίᾷρ.”. Φου ν. 989, ποῖο. 

να Ῥαοσ” πλὴν. 16 ἩΒ, Ἡ, πηπδσςεεατ]γ ἱπςοτίς “ταῖμες," 

αἴτου α μαἱ. 18 16 οπή (ζεᾷ ον Κομά., ἸοβίοΥ, Τ1οπι., 0απ1ρ., 

Ῥλαχρο, Οἱοἷς, Νοτίου, Βπγεν, Μ. 

ε  ρηἱςίθ.” 

ν΄ ἂ γ]ας 19 πνθίω ἴλεπι” τὰ ἐνόντα. Τα βαξεβΡο 5 819- 
οβρίΡΙο οἳ ἔνο ἰπίαυρτοίβί]οπβ. Όπθ οἱ Έμεπι ΔΡΡΘΩΙΒ ἵη {μα 
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ΚΙΝ «ΑΜΗΞ) ΥΡΕΘΙΟΝ. σΒΕΕΚ 

Ώμπρς ας Υθ Ίατο; απᾶ Ῥομο]ά, αἲϊ 
Ώ]πσς αχο οἶεαπ ππίο γοι. 

45 Ῥιί ντο ππῖο γοι, ΡΠ8ΤίβοοβΙ 
{ο Ὑ9 ήλιο ποῖηέ, απᾶ ταθ, απά αἲ] 
πιαππθτ οἱ Ἠ6τΏΒβ, απᾶ ρα5ς οτου 
ἠπᾷσπιεπί απᾶ {ο Ίοτο οἳ ἀοά: 
Έλθβο οπσ]ό 7ο {ο Ἰατο ἆοπο, απᾶ 
ποῦ Το Ίθανο {]ιθ οἴ]νου ππάοπο. 

48 Ίο ππίο γου, Ῥ]αγίςοςς! {ου 
Υ9 Ίουο ἴ]θ αρρθιπιοςύ 5οαΐς ἵπ {νε 

΄βγπασοσασς, απᾶ στοθίίησς ἴπ ἐῑιθ 
«τηβΥ]Θί8. 

44 Το πιπίο του, βογῖρος απᾶ 

τον ὁ 42 ὑμῖν ἐστιν. 
τοῖς Φαρισαίοις, 

Ν / 
τε τὸ ἠδύοσμον 

3” - - 

ἐν ταῖς ἀγοραῖς. 

/ κ. Δ ΄ Δ 
σύνην' καὶ ἰδοὺ, πάντα καθαρα 

καὶ πᾶν λάχανον, καὶ παρέρχε- 

σθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην 
τοῦ Θεοῦ": ταῦτα ἔδει ποιῆσαι, 
κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. 
ὑμῖν τοῖς Φαβισαίοις, ὅτι ἀἄγα- 
πᾶτε τὴν πρωτοκαθεδρίαν ἐν ταῖς 
συναγωγαῖς, καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς 

ΤΕΣΤ. ΒΡΒΥΙΞΡΕΡ ΥΕΡΠΡΙΟΝ. 

κας αἶπιδ; απά Ῥο]ο]ά, αἲἱ ἐπίπσς 

το οἶεαῃ {ο γοι. Ἐπαῦ 7906 {ο 

γοι, Ῥ]μαιίβεος{ 10Υ Υθ πῆιο 

πηξ, απᾶ τας, απᾶ 36Υ6ΥΥ μ6ιἩ, 

θηᾶ ραξ8 ὮΥ ἠπδήοο απᾶ ο 

Ίοτθ οἱ ἀοᾶ; {λεςο Υο οπσ]Ώ6 {ο 

Ἰατο ἄοπο, ναπᾶ ποί ἴο Ίθατο 

ἤιο οἶμοις πηάοπθ,. Ἴοο6 {ο 

που, Ῥ]ανίσοςξ/ {ον Υ9 Ίοτο 

εἰ]ιο ἤγαί εθο{ ἵη ἴ]ιο εγπασοφ1θ5, 

αλά ἁθα]αέαὔίοης 1π «ἴμθ πιατ]κοί- 
Ῥίασοδ. ορ /{ο γοι, {ου 9 44 

3 » 3 9 5 Αν 

αλλ οὔαὶ υμιν 
ο) υ - 

ὅτι ἀποδεκατοῦ- 
9 Ν . 

καὶ το πήγανον 

48 » 
0υαι 

44 ”ν ς ω) 

οναί Όμιν, 

Β. Ὑ.. 1056 π]ιο αᾶορί 16 δπΏροβο ἐαῦ ἔμετο ἶ5 απ οἱίρείς οἳ 

ματὰ, Ὀθίοτθ τὰ ἐνόντα---(κατὰ) τὰ ἐνόντα, απᾶ Υοπᾷ6Ι ἴ]ιο ραθ- 

βασο, “ αοοοτᾶίης {ο π]αξ Του Ἠανο.. Τί 15 ορ]οσίοά {ο 16, ελαῦ 

ἴλθ πια] οἸαξείο οοηβίγποίοη Ίπ βαοῖι οαδες ἶς ἐν τῶν ἐνόντων. 

19 ποτάς τὰ ἐνόντα 000ΥΣ Ίπ πο οίμον ἱηδίηπου η ἐς Ν. Τεβί.; 

Ῥαΐ {π 1 Μαοσα». ὅ : ὅ, ἐαγ ατθ επιρ]ογθᾷ ἔο ἱπάίσαίο πυλα τυας 

ο λῖπ; ἐνεπύρισε τοὺε πύργους αὐτῆς ἓν πυρὶ σὺν πᾶσι τοῖς 

ἐνοῦσε, “ Ἡς Ῥανπέ 1ές {οπγευς σγ]έ]ι το, πἩ αἲ νο ποιο γη ηαίπ.” 

Όοπιρανθ πε ρατα]ε], Μαἰθ. 25 126. 16 8εηςο οἳ ἴἶλο ρᾶς8ασο, 

πν {μία γοπάρτίης, πΙΙ Ός ἐλαῦ αἀορίεᾶ Ὦγ ππααγ ἀῑδμησαϊσιοᾶ 

Ἰπίαυρνείαις, “ Ῥαῦ σἶτο π]αῦ Ἱς (1. 6. Ὑ]ιοί δεῖοπιςς) πΝιία (ο 
ορ απᾶ Ρ]αζζει) αξ αἶπις (πείεαά οἳ ππα]ῖησ {μα Ίπεῖᾶς ΓΠ]] οἱ 

οκίονίοἨ απά π]οἰκεάπεςε) ; απᾶ (186) αἲ] ἠήπσς (1ηβ]ᾶο απά οαῖ- 

εἰάς), αἲθ οἶσαη {ο γοι.”. «66 Βοῦ. (Τιοχ., ἔνειμι). Ιαϊπορὶ (ἐπ 

Ἴοεο) 1 "Τὰ ἑνόντα ποηπαὰ οχρ]σαπὺ: 2Υο οὐγίδιις εἰ [ασιίαίέδιις | 

υοδἱγἱ8, φιαπίιωι 165 δει Γασιίας /εγυηέ, οπηῖδεαπα πιοπεηῦ Ῥϊαρο- 

ΕΙΠΟΠΕΠΙ κατὰ, οὔ κατὰ τὰ ἐνόντα 5οἳ]οθί «ρήματα Ἰάεπι γα]ετο 

Ῥηοϊρίαπί αποᾷ ἐκ τῶν ἐνόντων, παπι ἵα τοπι ]απᾶαπί Ἠσ- 

αγο]ήαπι, ααοᾶ ἐνὸν Ἰηϊθιριοίαίας εξ ἐνυπάρχον ἢ δυνατόν ἐστε. 

Ὑαυυπι---{εδίάειαπίισ ακοπιρ]α Ιάοπεα, ααἴ σας οοπιρνορείαγ α (ἀγ- 

οἵς τὰ ἐνόντα ἀσαπῖαχ εα, φμ τηδιπέ; Ίπο εἰσπίβοα{]οηθ εδρρῖας 

Ίβο νονχ τθοιτηί,---Βἰσπίβοατί απίοπι Ἡ. ]. Ῥες τὰ ἐνόντα σα, (το 

Ῥοου]ΐς ραΜϊπίδᾳια {πειαί, οἴοιπι οὔ ροΐαπι, εαὐ ]που]εηίαν ορίθη- 

αππῖ γογῦο ας Ἱαραπίέαν Μαζέ]α! Ίοεο ρατα]]ο]ο 25 : 26, καδθάρι- 

σον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῇε παροψέδορ.;. ιο 

{οἸ]ογήης (παπς]αίους Ίανο πάορίεά 1ΐς6 γίθτ :---λεξίου, Τ]οπι., 

Ῥεπι, Ναγίοη, Καμᾶ., Α.πσας.--0δοβεη, απο Ἰηευπί, ἀαΐο Ῥθης- 

Βοΐαπι;”.. Βολοίς, “ οτοσαΐο απ ἠπειπό [ροου]ῖς οὗ ραΜπῖς] αἰ- 

Ῥαπι;”. Βε]ς., “ σοείί ααἰπιοβεη Ἶς ϱοηο αν ἵπ 15:”. Ὢο Ἰμοίίο, 

Ἂ ρθρεί, να ἁαρίη ᾖσὺς. 106υ., “ ἀπά ἆθ Ἡπιοδπα Ίας 90585 ϱ:θ 

οξίαπ ο) [Πο ἱπίοπίοι] ;”. Ὠαπ., σίνευ ορ Ἠ] «Αἰπιίςεο ἄο Της 

ποπ 6το ἄθε. πο οὐκουπίέψ οί {6 Ῥαξξασε γεδα]ί5 [οι 1ΐς 
οοποἴδθηθΒ». . 

κα ρθ α]ηῃδτ”. ἐλεημοσύνη», Ἰομᾶ., Μ., Νοτίοῃ. 

ἶ6 {π αρροβίθίοη Πε] τὰ ἐνόντα. 

Τηής νιονᾶ 

ιὁ 

115 ἵ5 ποσοχά(ηο; {ο ρχθεοηί ογοσταρΗγ. 

«βγει μον; πᾶν λάχανον. Βοαπο, Ώμαυρο, ἸΝ αεί, 

» «γγορς”. οὐαὺ. 

Κοπά., Ῥεοιφ (ποίο οἳ Απσαθ), Μ., Ἀλοίπς, Ἀγιίαο, «ολα», 

ἨεΡ. Ν. Τορῦ., νο να]ς., “ οπιηθ οἶας;”. Ὠο Ἰαίίς, “ 16ρ- 

Ἰσ]ιος Ἐναυέτ”. ἠροσίαη, “ἐοᾶα Ἱοσία]ίσα” Βἰὶογ «ροα]κίπα, 
λάχανον ἵδ α ϱατάςπ-]ηειὸ, α οα]παϊεά εαίδίε υοσεἰαῦῖα, ἵπ ἀῑς[ῆωο- 

οι ἄοπι α- Υ]ά οπό, Ἰμαξ. οἶες, οἶσα. “Ἑοῦλιονῦ”' (Ματάοσ]ς) 15 

Βασαοεἰθᾶ αξ απ αἰθεπαίνο τεπᾶενίηςσ. Θ6ο Τή4ᾷεΙί (ες. 
Ῥνοίρολ. : “«Λ. λαχαίνω, {οᾷῖο, οἶιιε, ἵ Έεττα παίατα, ααοά [οάϊειᾶο 

οοίαν, αγίου-ζταυ!.”. δερί., ὃ Κίηςς 21 12 (Πε). 1 Κίπος 21 :2), 

απᾶ Ῥτου. 10 : 17, {ου πο) [ον πο, αοη. 9 : 8. 

α4ρῃς9 ῦγ]” παρέρχεσθε. ἸΜοδίογ, Βδαπείί, Έθυα, Τηε]- 

ναΠ, 1άᾶε]ὶ (Τμεχ., ἐπ εγβο): “Το ϱο ὃψ, θεσῖε, οἳ ῥαδί, ραδε 

ὀψ.. Ἑταίξομ.: “Ργαίσγεο, 1ναηδαρ,---ἰγηπβϊ]γο: ῥγαἰονργεάίου αἲἲ- 

αἱά; ἆο ῃιπορρίς; περἰέσο, υἱοῖο Ίππο. 11 τ 49. Βο (8. Υ.) 

Μαχ]ς 6 : 48. 1] 18 : 37. ΔΑοιςΙ6:8. Ὑπαὶς., Μοηί., 10148. 

Ὥρσα, “ ρπεἰο] ας ;”. Ῥοΐο., “ ο σααέ νοουρί.” 

να ρῃᾶ- 1η οἴλεις;” κἀκεῖνα. ἘουἨ, Ὠϊοκ., Μ. Α5 ἰἴπ8 

Ῥτοπου 18 ρ]αγα], ἔἶλε Ἐπο](5Ἡ οᾳαἱνα]ευέ ελου]ά ο 5ο {σοι -ᾱ. 

πιοτο Ιένα] γοπᾶστῖης πιου]ᾶ 6, “ αιά---ἴἨοβο,”. Το οναησθ 

που], Ῥρει]αρς, Ὀ6 ππϊπιροχίαηῦ, Βάπησου Ίας ““ ἐλοβθ” 

ε 4 ᾖιο Βτεί εοοῦ;”. τὴν πρωτοκαθεδρίαν. ἸἈοῦίπδοι (Τχ.), 
νο Βνθῦ εοα”. Ὁλαιρε, Θαύσαν. Βόλο, “ Ῥήπιαπα εάεπι.” 

Τη {πο Ῥατα]]εῖς, Μαἰζ. 25 : 6, απά Ματῖς 12: 99, ἐπῖς πνονᾶ ἶς ἵπ 

Πιθ Ρἰατα], πρωτοκαθεδρία (5ο Ίμικα 20 : 46), απᾶ ἶ6 ρτορει]γ 

γοπᾶρτεά Ὁγ ἴμο Ρίατα] ἵπ {πο Ὦ. Ὑ.. Ἠειε, Ἱοψνενει, π πεις 14 ἵδ 

επσυ]ας, ἐπαῦ τοηᾶσιῖπς 19 ποοινθοῦ. 16 “98 Πναῦ πἰτοᾶισεᾶ Ὁγ 

ῬγηᾶαΙο. Ὦο {οϊοινθά {πο ἱποοννθοί τεπᾶσγίης οἳ Πιο ὗ υ)σαίς, 

ἁρτῖπλας οαοᾶναφ.”. Βεσα, πἼονα οοτθοβἰγ,  Ῥύπωσσα οὐἩβοεδυπλ 

Μοπῦ,, “ ρείπιαπι βεεβἰοµαπα 1”. Οαδία].,  ρίπιαπα εεάεπᾶί ]οσαπι.” 

Βοατ]εῦί, Μ., απά Οαπιρ. Ἠσνο “θα” Ἠερ, Ν. Το, κο» 

κ. 
ἆ «ρα]πίαίίοπς;”. ἀσπασμοὺς. βίο, Τ]οπι, Ῥεηη, Ὠἱαἷς, 

Βουγ]αέέ, Οαπιρ., Νογίοῦ, Β49γ6Υ, ζεπᾶ., ΑΗσας, Ἰε]γνα]!, Μ., 

Ὡλοίπις. Βο Ίπ ἔ]ιο ρατα]]εὶς (Β. .) Ματς 12: 98. Ἰω]ο 1:29, 

41, 44. 1 Όον. 16 : 91. Όοι. 4 118. 21655, 8 :1Π. Ί]ο ποτά 

βοα]ά Ὦς ταπὶ{ουπι]γ ταπᾶεναά έἶας, ἵπ ἐς Ν. Έθεί., ἵπ τις οηἱσ 

οὔμου ῥαβδασο5 η πεγο {6 οοσσς, νἱσ., Ματ. 38 1. Ίμι]κο 20 : 46. 

μ απορῦίησς ” 16 οΏβοἱεξοθηῦ, 

ε {ο πιαχκοί-ρίαοαδ:”. ταῖς ἀγοραῖ ο 1η ἴ1ς ρατα]Ι6]Β 
(5. Υ.) Μαι 12:38. Το 1 82. ἸΤὴ8 πονᾶ ἀγορὰ 000118 
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ΚΙΝ ζΑΝΜΕΘ) ΤΕΒΘΙΟΝ. 

Ῥ]μανίξθθδ, ΗΥΡοσ1{6Β 1 {05 Το α1θ 
45 ϱ18Υ65 πλῖο] αρρεατ ποῦ, απᾶ 

ἴιο π1οῦ. (λα γγο]]ς ουοι ἐᾖρπι αἲθ 
πού απγατο οὗ έλεπο. 

46 που απαποιθᾶ οπθ οἱ το 
Ίμπγετβ, απᾶ 5αϊᾷ τπ{ο Πήπι, Μαξ- 

ἴου, ἴπας δαγίπς, ίμοι ταρτοαο]θςύ 
5 αἱξο. 

46 Απᾶ Το εαἰά, Πο ππίο οι 
αἱεο, γε Ιαπγοι5{ {οτ γε ]αᾶς τοπ. 
πι Ὀαχάθης βτίθτοις {ο Ὦο Ῥουπο, 

απά Υο γοιπβοῖνος {οποὰ πού ἐιο 

Ραχᾶσις ΥΠ οπθ ο γοαγ ἤπσους. 
"47 Ίο ππίο γου! {ον γα Ῥιη]ά 

ἤιο εαρπ]ο]τος οἳ {πο Ῥτοριεῖς, 

απά τοιὲ {αΐμευς Κ]]οά μον. 

Ν / 

τὰ ἄδηλα, καὶ 

σιν. 

κ / 

οὗ προσψαύετε 
4ἴ 

αΒΡΕΚ ΤΕΣΤ, 

γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑπο- 
. λ Δ ο) 

κριταὶ, ὅτι ἐστὲ ὧς τὰ μνημεῖα 

- ΄ 3 3 
περιπατοῦντες ἐπάνω οὐκ οἴδα- 

Ὦ / - 

5 ᾿ Αποκριθεὶς δέ τις τῶν 
- / 2 -ν / 

νομικών λέγει αὐτῷ, «ιδάσκαλε,; 
ο / χο ο .ς» ᾿ 

ταῦτα λέγων καὶ ἡμᾶς ὑβρίζεις. 
ε κ 3 - Ὢ 

4610 δὲ εἶπε, Ἰαὶ ὑμῖν τοῖς νο- 
α 5 ο / Ν 

μικοῖς οὐαὶ, ὅτι φορτίζετε τοὺς 
3 / ’ / 

ἄνθρωπους φορτία δυσβαστακτα, 
. / - 

καὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δακτύλων ὑμῶν 

» 5 ο! . - Δ 

ουαἰ ὑμιν, ὅτι οἰκοδομεῖτε τα 

μνημεῖα τῶν προφητών, οἱ δὲ 
πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς. 

ΏΕΥΙΟΡΡ ΥΕΠΘΙΟΝ., 

ατο "Ἠ]ο ππβθοη {0105: απά 

Πιο πιθῃ, Ἡ]ο πας ονος ἔδεται 

Μεπον {έ πο, [ον οπθ Οἱ Ίιθ 46 

Ι89Υο15, (απδπθιίης, δα {ο 

ιτ ν . 
οἱ ἄνθρωποι οἱ 

μπι, Έοασλον, μης κερεα]απο, 

οι τορτοασ]θςδύῦ 15 αἱεο. Απά 

Ίο δαἱᾷ, ορ {ο Υοι, αγγθις | 

{ου "γο ]οαά τηε πὶὰ Ῥατᾶσπς 

"μοσᾷ {ο Ὦο Ῥογπθ, “απᾶ γαῦ, γε 

γοτχβα]γος ἰοπομ ποῦ 1ο Ῥιτ- 

ἆθῃς πΙ{ῃ οπθ οἳ γοι Πησεια. 

Ίου {ο 7ου! {ου 7ο Ῥ]ά Σέ16 
ίοπιΏ5 ο{ έλλο ρτορ]ιαί5, απά τοις 

βιί]ους Ι]]οᾶ ιαπ. «ΤΠΘτο- 48 

ο / τοῖς φορτίοις. 
μ- Τ 

5 “Ἠ]κς ππθθρα {οπιῇς;”..ὧς τὰ µνηµεῖα τὰ ἄδηλα, 1Τοῦ. 

(15)  ηβρος” Ὁμαιρθ, “ πηπδθθς σιαγοβ;”. Ἐεηά., “ πῃβοθή 

εεραἱόμτος ;”’. Ὅαυ,,  αἰεπᾶε]ίσε 1ανο.”. λ{νημεῖον ἶ6 τοηᾶρτοᾶ 

υγ “{οπιῦ Ὁ (Ε. Υ.) Μαῦ. 8:28: 27:60. Μας δ «21 6129. 
Βο Ῥεο]γ (ποίθ οἩ Απσαἃβ, ἵν ᾖοσο), ἔιοισλ ἐλθιο ἵς α ναπῖ οί 

υπ{[οσπι]έγ, αξ ναί νουςίοη Ίπας αἶξο “ θορπἱοήτο,” απά “ στανο.”. 1 

επρἰοΥ “ {οπι9 ” α5 ιο εαϊνα]επύ ἵπ αἲἱ σαδος. “ΤήΚο” 16 πιουθ 

ααρλοπίοας {1 “ας” {ου ὧς. ο (Ἠ. .) Μα. 6129: 98 : 8, 

Μαής 4: 8Ι. 

ἃ Ἴηουν ᾖ ποτ”. οὓκ οἴδασιν. Ἰοπᾶ, Μ., Ῥανγοι, Τ]ε]- 

πα]] (6 που πού} Μανᾶσσῖς “ ἄο πού που ἄ ;' Ῥεῖς, “ επ 

ποίθη”ὁ πὶαύς”. Ώε ἸΓοξίε, “ Ἠίδεθη ος μἰοπε,” 19ο, “πο Πο] 

ϱα0ου,”. Θο ἴμίς νουὮ ἵ5 τουάσγοά ἵη αἲἱ οἴλος οαξος ἵη ἐπ Ὦ, ν. 

{ κ απαπετίπς,”. ἀποκριθεὶς απ. Ἡ εδΙεΥ, Τιεϊσναϊ!, Μ. 

} «Ῥρασμο.” ορ ο]. 9 : 98, ποίο, 

Κα αρεοκίησ;”. Λέων. Ἔλοπι, Βοσε]εῦ, Οαππρ. πα ἐῖς 
Νονά ἵς ο(σα]ψ σοιτθοέ, 1δ {8 πιοτο θαδίΙΥ οπιησἰα[εά, ἵπ ὑλ]ς ουη- 

ποοίίοη, αυ « ϱαγΊης.” 

1 «γο ἔμα δαρρ]θπιεπί ἵη 11ο Ὦ. Ὑ. Ῥο[ους “Ιαπγους,” ἶ5 ἄτορ- 

ρθᾷ, 5 5αρθγῄπους. 19 Ίνας Ιπιχοβποσά Υ ΤγπᾶωΙο, Οπήεοᾶ Ὁσ 

ὙΝοξ]αγ, ποπι., Όμαχρθ, Ὠἱοῖς,, Οµππρ., Νοτίου, ΘαἩγου, Κεπᾶ., 

Τε] να]. ού ἵω Λο Ἠ]οῖπι, Χο οοντοξροπάΐησ 5αρΡΙθ- 
τηεπί {η Ῥε]σ., Ώο Ἰείίο, δ. Ἐ., 1Ρογ., Πἱ.]. 

Ἐσπᾶ., Ὑοβίεγ, Τμοπη., Βοδη]εῦέ, α «γο ]οαᾷ ν” φορτίξετε, 

«Το ας οκοερί Ῥοψη, ἨΓαϊκοξ, Ιονίου, Φα γοτ, Μ., Β]ιοίηις, 

88 ο μαπ{]σαί ἔοτπε, πουν εἰσηίῆες ὁ {ο ἀῑρ.” 

5 «Ἠανᾷ {ο 96 Ῥογῃθ;”. δυσβάσταμτα. Ἠοῦ. (Τμοχ., η εγὸο). 

Τ]οι)., Ῥεπη, ἨΝαἰκοί,, ονίοῃ. : 

ο ἁ«ρηᾷ τοῦ; καὶ  ἴμθ ρατα[εί, Μας, 25 : 4, δὲ αὔυσγσα- 

ἐέυο ἵ5 αθθἀ, απά ρτορεςῖγ τουᾶσνσά “ Ὀὐ  ἷμ ο ο, Ὑν Τη ία 

Ἰηδίαμσς, καὸ ἶ6 πςοᾷ {Πα 66Π56 ποἰἰσθά ἰἶπις Ὁγ Ποῦ. (ΤμοΣ., καὶ) : 

«Αρροτεπί]γ αὐνεγοαίίνο, Ὁπῦ οπ]γ ποιο ο αὐζ]μεεῖς ος Ίῑιο 

Ώιοπσ]ή 165 οἶθας πνἐοαῦ απ πἀνοικαδίνο Ῥαχίίοίε, απ εί, απᾶ 

πουσγ(]αῖοςς.” τα πιαπγ σαςος οἱ ἐλιίς Ἰκϊιπᾶ ἰ1ε Β. Ῥ. τοπάενς καὶ 

Ὁγ “ναί”. Ἐοῦ. γεπιατ]ςς, ναί Τη εαοῖ Ῥαεεασας “ ἴλο τοηάσιίης 

διὲ ἵ6 αἀπηϊςςϊυ]θ, τό ποῦ πθοοεξανγ. 96ο οἱ. 6: 15, ποίο, Τῃ 

11116 τς οῇ ααὶ, 15 Ἶας 11θ {οτσο οἱ μαΐτοι. 

Θεο ν. 44, ποίθ. Ώμαιρο, Βοαῖ- ρ ο {πο {οπιῦς;”' τὰ µνηµεῖα. 

1606, Ὀϊσ]ς., ναοί, 6ανγον. 

ΤἨοπι., Θαμγον. ο Ἰαίίθ, 6 βοησο]ι” α α Τ]ργοίοτο :”''ἄρα. 

ἵπ της Ν. Τεδί, εἶθγεη 116. Ἴλε Ἑ, Ψ. γθηᾶευς 16 “ πιαχ]καί, οἶχ. 

Ἀπιθςς “ πιατ]κεί-ρίασθ,” ἔοας ἶπιος, απᾶ ουσθ Ὦγ “ βἰτοοῖς”. (Ματ]ς 

6:56). Ίο Ἠαγο πο βεηεγίο ἴθιπι 1 Ἰρηρ]αῖι υάο]ι ἶ5 απ εαῖτα- 
Ἰοηέ. 1ὲ 15 ἆεβπεά ὉΥ Ἐοῦ. (Τ,οςχ.) : “4 ρίασς ϱ) ριδίίο γεδοτὲ, ἵη 
Τον η6 απά οἱ[]6Β; αη7 ορθπ Ῥ]ασο Ἠ1θΓΘ ἐλλο ροορίο οαπιο ἑοσείμεν 

οἰώμου {ου Ὀπείπαςς, οὗ ἴο δῖὲ παπά οοῳγθῖβο. ἀπ ογἱοπία] οἶδίος βιιο]ι 

ΟΡ; Ῥίασθς Ἡθιθ αἱ ἐμθ Ιπεῖᾶο οἳ {ο Επίος (εοο Ἐπίν ά: 11. 

98απι. 1918. 2 Κ]ῃσς 21. Ῥε. 69 119. Ῥνου.1 191: 90129. 

δα, 29 : 9]. Απιος ὅ 110. ᾖΖοομ. 8 : 16) 1 ομᾶ Ίειο ραὈ]ῖο Ὀηεῖ- 

Ἠθες τνας {ναηδησίθᾶ, απᾶ ἐήραπα]ς Ἠο]ᾶ, ας αἱδο ο πιατ]κοίς.” 

“Ἠοπορ ἵω {ο Ν. Τ., α ρίασε, πιαγ]οί-ρίαεο, ]ογιπ.. Ίδτοπι Έ]ίοδο 

Πλοίς, 8οπιο ἀἰνογεϊω ἵπ νο τοιάσης οἳ 1ο οτά 18 πο ἵπι- 

ΡνοροΥ 

Ε Τη {1ο οχι, Ἑεεθρί., ὁμῖν (" το σοι ”) ἵ6 {οΠοπεᾶ Ὁψ γραµ- 

ματεῖς καὺ Φαρισαῖοι, ὑποκριταὶ. Ἔλοςθ πουᾶς Ιαγο οὐιος]θὰ Ὁγ 

ί6ευ., Κ παρρ, Σμεἱ1θ, ΤΙδοἱιεηίῖ,, πιά Ὀναο]κοῖοᾶ Ὦγ Τάσμαν, 

Πζυἱησλὶ περα ᾶς έλοπι α5 δρυιίους: “έχῦα γραμματεῖς καὶ Φαρι- 

σαΐοι, ὑποκριταὶ ἵπ Ῥ]ηίσας ορΏπιο τοῖς οοᾱ, οὗ νους. ἀθεπηί, 

Ἰπ. α1ή5 ἀθοξῦ γουυρη]πὮ ὑποκριταί. Ῥοϊ]ορυ ρεβία αιηό σος 

νοιρα ον σταπιπιαᾖ]οῖς ο Μαῦζ. Ίουο Ῥανα]είο 25 : 41, ππᾷς γδοίϊκεί- 
πιθ 6ᾳ οκ ουά(πο οἱθοῖξ (οῥασ]άως. Θα]οίξ 6αγς: “Ώο]ονίπιπς 

ουπι Ῥἰθιίεηαθ Ρροδῦ (πῖθεὈ. αποἰοτίίαίο οᾶά. Β.0.1.. Ῥ]ησίαπι 

ππππςσο. νθυ55., ΜοπιρΗΏ. Αγηι, Ὁαἱρ,, 9 Ἡογοτυπι αἱ. Ῥεησο]: 

α Τ]αᾶ, γραμματεῖς καὶ Φαρεσαῖοι, ὑποκριταὶ, Ιρναν απζάατα οχ 

Μαέέβαο ας ἱπα]ουαμέν” πο γουᾶς εοθπι, δεγουᾶ α]] ΡεβξοπαΡ]ο 

ἁοαδί, ἐο Ὀ6 απ Ἰηἱουρο]αίοῦ. 
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ΚΙΝΑ ἀΑΜΒΘ) ΥΒΗΘΙΟΝ. 

48 Τνα]γ Υο Όδατ πύποςς, ἐλαί | 15 
7ο αἶ]οπ {ο ἆθροάς οὗ τοι {8- 
Ώιθυς: {95 {168Υ Ιπᾶσεᾶ Ἐῑ]]οά ἑλλαπι, 
απ το Ῥαϊ]ᾶ ὠλοίν 5ρι]οἶιτοδ. 

49 Τμεγείοτθ αἱδο εαἱᾷ {1ο πῖς- 
ἄοπι οἳ ἀοᾶ, 1 τη] βοπᾶ Ίνοπι 

Ρτορμεῦ5 απᾶᾷ αροβί]θ5, απᾶ 07ο 
οἱ σπα αγ ε]α]ὶ εἶαυ απά Ῥει- 
βοοπίο ; 

50 Ἐλαί {ο Ῥ]οοᾶ οἱ αἱ] {ο 
Ρτορμοίβ, Πίο να 5ἱθά {οτι 
ο {ουπᾶαθίοη οἳ {θ πτον]ᾶ, πιαγ 

Ῥθ τοαπῖγοά οἱ {ής σοηογα{]οη ; 
5] Έτοπι {πο Ῥ]οοά οἳ Α Ρο] ππ- 

{ο ἴιθ Ῥ]ουᾶ οἳ Ζασπασίας, πο] 

Ρογ]δμοά Ῥούπαθη {1ο α]ίαν απᾶ 
μθ ἱοπιρίθ: νεν]γ, ΙΤ 5αγ τπίο 
Σου, 1ΐ{ 5μα]] Ῥο γεηιήγθᾷ οἳ {5 
βεηθγα/]οἩ. 

62 Ίο ππίο γοι, Ιαπγοις | {ο 
Υ6 Ἠανθ 86η απαΥ {μα Ίου οί 
Κποπ]οᾶσθ: γοθ οπίθτοᾷ πού ἵπ 

ψοιγβθνοδ, απᾶ ἶοπι Ὅαί πουο 

οπίθιῖπς Ἱπ γε Ἠπᾶονοᾶ. 
58 Απά α5 η9 ραϊά έιθςο ἠ]ήησς 

απίο Ἴθπι, ἴο βογρθο5 απᾶ Ί]ια 

Ῥμαιίδεοξ Ῥεσαπ {ο πγσε ᾖίπι το- 

οβξΕΚ ΤΕΣΤ. 
3/ ο) Χ 

ἄρα μαρτυρεῖτε καὶ συνευδο- 
ο) / - . / 

κεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων 
- Ν / 

ὑμῶν: ὅτι αὐτοὶ μέν ἀπέκτειναν 
Ν - λ -- 

αὐτοὺς, ὑμεῖς δε οἰκοδομεῖτε αὖὐ- 
- - Δ ο 

τῶν τὰ μνημεῖα. Ὁ διὰ τοῦτο 
Ν ε , .ν - 5 

καὶ ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ εἶπεν, 
η ο 3 3 Ν / 

Αποστελῶ εἰς αὐτους προφήτας 
3 - 

καὶ ἄποστολους, καὶ ἐξ αὐτῶν 
- ΔΝ / 

ἀποκτενοῦσι καὶ ἐκδιώξουσιν" 
δ0 ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων 
τῶν προφητών Τὸ ἐκχυνόμενον 
ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς 
γενεᾶς ταύτης, ὃἱ ἀπὸ τοῦ αἴμα- 

ἀ ο 

τος ᾿.4βελ έως τοῦ αἵματος Ζα- 
- / Ν 

χαρίου τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ 
. / - 

τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου" 

ναὺ λέγω ὑμῖν, ἐκζητηθήσεται 
ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 5) Οὐαὶ 
ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, ὅτι ἤρατε τὴν 

- ω) / 

κλεῖδα τῆς γνώσεως' αὐτοὶ οὐκ 
Γ / Δ 3 

εἰσήλθετε, καὶ τους εἰσερχομένους 
3 ή 3 / . » 
ἐκωλύσατε. 4έγοντος δὲ αὐ- 

ο - Δ 3 Ν / 

τοῦ ταῦτα πρὸς αὐτοὺς, ἤρξαντο 
οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι 
δεινῶς ἐνέχειν, καὶ ἀποστοματί- 

ΒΕΒΥΙΘΕΡ ΥΕΠΒΙΟΝ. 

{010 17ο ἰοδ{γ ἐ]ναί "76 αΡρτοτο 
{ιο ἀεοάς οἳ ουν {αίπους; {ου 
ἄιαγ Ιπᾶθεᾶ ος θα, απᾶ 
γο υα]ά Πιο εἴοπιος. Τ16γθ- 49 
{010 αἱδο σαῖᾶ {6 πδάοπι οἳ 
6οᾶ, 1 η] 5οιᾶ τοπ ρτορ]ιθίδ 
οηᾷ αροδί]68, απᾶ δοηιθ Οἱ 116Πῃ. 
"[ΠοΥ. 1. ΚΑΠ απᾶ ρουδεουίθ; 
Οναῦ 1ο Ῥ]οος οἱ α]] δι Ρτορ]ι- δὺ 
οἱς, "σνηῖο]ι Ἱαίᾗ Όθοῃ δἶιθά {οπι 
"έλα {οππᾶα ου οἱ πέλο πνοτ]ά, 

πιαγ Ὀο τοαι]γοά ο{ ἐς σοπθτγα- 
Ποπ; {γοπι ο Ῥ]οοᾶ οἳ Αα] δΙ 
{ο ἴμο ὑ]οοᾶ οἳ Ζαοὐατία]ι, νο 
ρθτ]ε]οᾷ Ῥούνοστ ἴο α]ίαν απά 
{ωθ {οπιρίο: 7768, 1 δα” {ο γοα, 
"6 1 Ὀο τεφΙνεᾷ οἳ ἐῖς σεη- 
οταΏοῃ. Ίου {ο 7ος, Ιά1Υ6Υ5{ 62 
{ου γο Ἰαγο ἴακοη ααγ {ἶιο Ίου 
οἱ Κποπ]θᾶσο; 6 οηίθγθ πού 
1η γοιβε]νοξδ, απᾶ {μο5θ νο 

πθυθ οπἱογίης Ίπ, ΥΟ Ἰήπᾶσγοᾶ. 
ἈΑπᾶ αξ 16 δα] {Περθ ἐίπος {ο δδ 
ἴλοπι, ὅπο 5ον1οος αμᾶ {ο Ῥ]αι- 

16665 Ώθσαη "{0 Ὦο τοι} ΑΠσΥΥ, 

απά Ρίο ρτοῬ Πήπι ν ᾳπθξ- 

Ποῦ. (1μχ., πι υεγθο) : 

ποιυο” 

Σ4γο ἰοεῦ(ντ” 

σομη 2:25: ὃ 11, 92 

μαρτυρεῖτε. 

” «76 αρρίοτθ;” συνευδοκεῖτε. 

Κπίηςί, “ αρρτορα{ἴς,” 

ε αοπῦς μνημετα. 

πα ᾖον σῃ] ΚΙ; ΄. ἀπομτενοῦσι. 

Κζαμὰ, (ή π εἶασ }, Μ. 
Σ “γ]ήοὰ Ἰαίι Όροι εἶιθά ;”. τὸ ἐκκυρόμενον. 

α Τη α ἀῑνοοί οοπο]πβίοη, ἐ]ογς[ογα, ἔ]ιση, 

Α 8η αἱἰργπα άν χοπάει]πης, “5ο {μου,” ας Κομᾶ, 

Νοτίου, Θοατ]οίζ, 

:4:59: ὃ: 91, οἷς. 

οἳ ἴἶιο Ἰηείαποος ἵη πη]σἶν 1119 νειὈ οσσας, ἴ]ια Τι. Ὑ. τοπήθτς 1ὲ 7 

ὁ τορ(ν.”. -Α5  Ῥοσίης πέος {5 πραι]γ ουέ οἱ προ, “ ἑού[γ,” 

ος “ρθαυ {θεΙπιοηγ;” που]ᾶ Ό6 πιο αρρτορυϊα{θ, 

ἩοςίοΥ, Ἴ]νοπι., Θοαγ]οῦί, 

Ῥ]α]ς., Ῥθμ., Ῥανηγετ, Ἰζεμᾶ., Μ. Ἐνλα., Ῥσσα, “ οοπιρτοῦα(ίς ; 

ῶο Ὑπείίο, “Ῥ]μ]σοί νν/” Ἠοῦ. (Τσ. ἐπ 6Υ2ο), "το αρριονο ;” 

968 ν. 44, ποῖο, 

ὙΜοεΙεγ, ιο. Όματρο 
(« π]] «αγ 3}, Θοω]οέ, Ρϊοκ., Ῥοηη, αεί, Ομπιρ., Ν ογίοι, 

Φο (5. Τ.) 
Τη αΌοιί οπθ-μα]{{ 5 4σθαι” ναὶ. 

Τωυ]κο ἤ : 26, οἵο, 

(ποίες ο Αησατ). 

οεγῥο) : 

- (1οοχ.): 
Τ]οπ!,, Ῥιας, 

αμ Ὑ68, ος.” 

Τη α]] ἔ]ιοςα Ἱηξίαποος, ου} ποσης αἲθ απο ἨΡΟΙ5. 

ᾖᾷς κόσμον οεσανς ίσος, Υί., ο. οἶα 11 1 24, Ἡρὰ. 1 14, 1 Ρεἱ, 

1. «20, απᾶ Ἰθγς πο αΓὐἱο]θ οοσα15. 

9ο (10. ὅ.) Μαἰἰ. ὅ 
Τα ΐς Ἱπείαμοο, αἱοηο, ἐἶνο 10. Ἡ. τοπάσις να 

αγον!φ”. Αναγν” 1 οὐβο]εία, αμά “ α]γ ” απά ή 5αρο]γ”" αἲς 

τοηιἠτοᾶ {09 ἀμὴν απᾶ ἀληθῶς, Τε ἳ ἆεοπιοὰ Ῥομί {ο ϱἴνο να) {{5 

αευα] χεπᾶσνίης « γοα.” 

αβαᾷ, απ εἱιου]ά Ῥο τεηάσναά “ ἐγα]γ.” 

απηρ]αίίο; Ὀαὸ 5ο ἵπ Ἰμι]κα 

14 : 18, γ]θιο ἐμο Ἡ. Ῥ. Ίνας “ τει.” 

Ὀμαυρς, Ῥομη, ἸΓακοί, Ματα,, ἸΚοτίου, Τε ννα]], Ῥλείπις, ἄταγ 

Οαπρ. απᾶ Β49γο5, “ Υος.” 

«Ἰη{θηθίνο, ἵη δίοης αβῆνπιπί]οἨ, Ίσα, υεγέ τη.” 

18 48]] : 
ᾱα1δ ν νο γευἰγοᾶ,” ἐκξητηθήσεται. 

π 
11ρὸ κπαταβο- 

δη 9128: 11191 18 151. 

Τα νο ρατα]]ε], λίαϊν, 28 τ 96, ἀμὴν Ἱ8 
Τὸ 15 ἔγαθ ενα ναὸ Ἠθτε 8 

η τοῦ: 1215. Ῥ]]θπι. 20. ἜΠεν. 

«θα 16 1118 τεπᾶει ης οἳ 

Ῥοῦ. (Τοσ., {πι 

γαρ. 

“Τη είχους αξγπηκίῖοη, γ/εα.” 

Τ]οπι, Πατρο, 

ῬοπἩ, ἸΓαἰκο[, Όαπιρ., Ἰουίοι, Μ., Ματάοσϊς, ϐΘ. τι « απἵ 

έ{ό νειςεό ;”. Τ0ογ., 6] ους] Ίνα 51ο ἄδγγαπια]α, 

» αρ. Α8 παταβολῆς ἶδ απανγοις, ἐλίς ατο]ν { ἵ6 ἀνα]ίοϊσεά, 
5 α δαρρ]επιθηῦ, 

καγιο" Κόσμου ἵδ απαχίµτους. Όεο Ἰηςὲ ποίο, 116 ϱναβο 

ἀπὸ καταβολῆε κόσμου Ο00ΙΙΒ 86Υ6Π πιθα, νἱ7., Μαἰξ 19 : 35: 

25 194. Τα] 11 : 50. Ἠευ. 4 :8: 9:96. Ἠέτ. 18:86: 17:48. 

Θοαμ]θίέ, Ῥοπηι, Ἡ)αἰκοί,, Ιςοπᾶ,, Μ., Νζανάοο]ς. 

δα {9 Ὦς ΥΕΙΥ απαΙγ 1”. δεινῶς ἐνέκειν. ο Βοῦ. (Τ16χ., τὴ 

ἴοεο, ἐνέχω). ἸΝακαβ, “ἴο Ὦς πυθαί]γ επταρεᾶ !”. Κεπᾶ., "Το ὓο 
βτθα]ψ οπιρ{μἐουθᾶ ;” Μ.,  ἔο Ρο ατοαίἶγ ἱποεπεθᾶ :”. Ὄο Ὑούίο, 

μα ϱυρἰ{ογῦ σα πονᾶσπ, Το οὐ]οαί οἳ ἰνίς γοτῦ, πΊιοη 16 Ἰπάϊσα{οβ 
Ἠοξί]θ {ρε]{ηᾳ, 18 χόλο». ΟΥ κότον, τὐταί]ν, οἳ αγι]ςε. 
5: Ῥτεςς-- πΙοι απθοίοης; ”. ἀποστοματέξειν. Κοασᾶ., Ν. 



ΤΗΕ ἄ08ΡΕΙ, ΑΟ0ΟΒΡΙΝα το ΠΌΚΕ.--0ΗΑΡ. ΧΙΙ. 

ΚΙΝά 41ΑΜΕΡ΄ ΥΤΕΕΘΙΟΝ. 

Ἠαπιθα(]γ, απᾶ {ο Ῥτοτοξο Ἠίπι {ο 
βρεα]ς οἱ πιάηγ {μίπας; . 

54 Ἱαγιηρ ης {ου Ἰήπι, απᾶ 
βοο]Ίηρ; ἴο ομἴοἩ 5οτηθ]ήπρ οαῦ οἳ 
ἱ8 πιοτἩ, Ὅμαή {16Υ πρΏ{ 4οοα5θ 
ΐπι, 

ΟΒΑΡ. ΣΠ. 

1κ ἴθ πιθαη ᾖπιο, πμει Ἴπετα 
ποτό σαἰποτοᾶ ἰοσείμθγ. 8η. 1ἨΠ1Ι- 
πιοταβ]θ πια] 1 πιᾶς οἳ ΡεοΡ]ε, 1Π5ο- 
πιποἩ ὑπαί ἴΠε6γ .ηοᾶρ οπ6 προν 
αποίΠθτ, Ὦθ Ῥεσαη Το 5.7 ππῖο 118 
ἄἱεοῖρ]ες τε οἱ αἩ], Ῥεπατε 7ο οἵ 
νε Ίεαγαν οἵ ἴ16 Ῥλατίοςς, π]ῖο] 
18 Ἠγροοςϊργ. | 

σππεκ τεΣΤ. 
. 9 { 

ζειν αὐτὸν περὶ πλειόνων, 
[ή : 5 Δ - 

εδρεύοντες αὐτὸν, καὶ ζητοῦντες 
α .. α / 

θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ στόματος αὐ- 
. ως 8 

τοῦ, ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. 

σΒάΡ. χιτ. 
ει π-- . ο 
ἆν οἱς .ἐπισυναχθεισῶν τῶν 

/ - / τά 

μυριάδων τοῦ ὄχλου, ὥστε κατα- 
. - ΄ ” / 

πατεῖν ἀλλήλους, ἤρξατο λέγεω 
Ν Δ ΔΝ Α - 

πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον, 
ὸ - Ν -. / 

Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ἑύμης 
” 3 ή 

τῶν Φαρισαίων, ἥτις ἐστὶν ὑπόκρι- 

ΒΕΥΙΘΕΡ ΥΣΗΒΙΟΝ. 

δι ἤοπα «οοποθγηίησ ΠΙΑΠΥ ἐλίηρς; 
«Ίγ]ης {π γγαῦ {ου Ἠ1πι, «Βοε]ζίπρ δ4 
ἰο οαίοὮ φοπιθίμίης ού οἱ Πῖ5 
πιουίἩ, ἐμοῦ 1167 πιὶσ]ι{. ποστ 
[τη Ἡ 

: 
εν» 

ΟΒΑΡ. ΣΠ. 

Ἰν {16 πιθαη παρ, «νο οτοπγᾶ 1 

ρεῖης ραπετοᾶ τοσοίμου «Ὁτ 
ἴ6η ἰποιθαπᾶς, 35ο [ιαῦ λογ 
ε[γρᾷ ἄοπη {οπθ αποίματ, Ἡθ Ῥο- 

σαἩ {ο 687 {ο 15 ἀἱβοίρίθβ; 
εΈ1γαί, "Ῥεπατο οἱ ἴρθ Ίδαγοθη 

οἑ 6 ῬματίεθθΒ, πΙοἩ 15 Ἠ7- 

Κοτίοι, «Οαππρ., Βατρθ (6ΐο Ῥνεςς---οἱοβοῖψ”}, «ἀπσας. Ὦε 
Τπείέο, “ απβπι/ταρει.”. ΄ Ἐτθίοομ, (Π60Σ., ὕπ 6Υῦο) : “Θιιῶοοπῖδις 

ἐπεγοεο θἱἰᾳαθια." . 

ο α ροηοθτηῖης τιᾶηΥ ἠλήπρδ; ”. περὶ πλειόνων. «ΑΠΡ. 

ἆ «Ἰγίηρ ἵη παν; ἐνεδρεύοντεε ο (Ἡ. .) Δοςρ 28 «21. 
Ὑπακεῖ, Δησις, Μ. ερ (Ε. Υ.) στα 8 : 51. 

α Καὶ, Ῥείοτε ζητοῦντες, η ἴπο6 Τοχύ. Ἠεοερί., 15 οαποε]εᾶ ὃν 

6Ηοβρ., Ἰμασίτα., Τιεομεπᾶ., Ιζπαρρ, Τηεἱ1ς, Τ1δη., ολο”, απᾶ 

Βολοίέ, πᾶο 6αὖς: “ Ωποᾶ τα]ρο απὶο ζητοῦντες αἀᾶ]δαγ καὶ ρ]τ]- 

απθ τοοεπδῖοσαπι εά[δὲ, οἵπα (τί6ΦΡ, χθοίθ εκριωραπέ αποοηύαέο 

Ρίετοχαίπ(πς οαᾶ. (14 απο) Ὑειδ., Σδξομ., Ῥ6υΒ. Ῥο]. Ἠαιαρᾶ., 

ΕΙαν., 1107 

. «πο ογοπά»” τοῦ ὄχλου. 

Οππ1ρ., ΔΏσας. 

Ρα Ῥοῖης ᾳαϊ]λοτοᾶ ἰοσοίμοτ;" ἐπισυναχθεισῶν. Τηο ρανίῖ- 
οἳρίαὶ οοπεἰτασδῖοα ἵβ αἀορίεᾶ΄ γ Ὑγεεῖεσ, Τμοπα., Έθηπ, Νουίοη, 

Βαπγες, Κεπᾶ. 

Φθο οι. ὃ : Π, ποίθ,. Ώματρο, 

5 ««τγ ἴδπ {Ποιδαπᾶς;” τῶν µυριάδων. 39ο (Ε. Υ.) Μαι. 
18124. 1 Οοτ. 4:15; 14:19. ιά 14. Βαπγετ, Βιατρε 

(«τσ ἴθης οὗ Πιουδαπᾶς”). Οαπ1ρ. απᾶ Ῥϊοῖς., “ήπ πιγτίαᾶςι 

Άπσις, “πιφτϊαάα;”. Ἠε]ρίο, “τ]εἰο ἀπϊσεπᾶρας” ϐ. Ἐτ., “ρα 

πιγηᾶθα :. Ἰθότίαη, “ᾱ ἄθορπα ἄθ πή]αχοςς” ο ἸΠοίΐε, 

μηπρησρηᾶρ;.. Τα]. α τ]σήα]ατ”. Μοπίαηας, « πογτίαάίρας ς” 

Ὅαη., “ νθᾶ ππαησο Ἰπείπάρ” Ἠοῦ. Ν. Τοεί., πΤσἍὴδ. Τε πο 
τθρατᾶ {ο Ἱαησαασο οἳ ἴπο ἐθχέ α5 Πγρετροίίσα[, εΙ] ἔμα τεπᾶοι- 
ης οἱ ἐπο Ὦ. Υ., “ ἹππαπηθταὈίθ ”. (Ππίοᾶαοθᾶ Ὦσ Τγπάα]θ {τοι 

Ἑναβπιαβ” « ἔππιωπετα ”), οχίειιάς ιό Ἡγρετθοῖθ Ῥεγουᾶ ια οτῖρί- 

πα]. Ὥθπορ α πιοιθ Πέρα αχριθεξίοη ἵ5 αἄορίθά. 1 εἰοι]ά Ίαγο 

αθθά “ πιψτὶαᾶς,” π]]ο]ι Ἴνας Ὄ6ρα παιγαλισεά ἵπ οἳς Ἱαπσπασο, Ἱεᾶ 

ἵν Ῥθδη οπιρ]ογεά {π το Ἡ. Ύ. -Τῖο ρἰταθβο]οσγ πιὶρλιῦ έλεη Ἠανε 

Ῥθοι, οσο] Πθενα, μας, “νο πιγτίαᾶε οἱ ἴπο οοπᾶ ΤῬαΐηρ 
δαἱμοτεά {οσείμας,” 

4 «ο ἐμοῦ στ” ὥστε, : Ἴεβίογ, Θοατίθύζ, Έσηα, Νοτίου, ίοῖς, 

ἸΝοκεέ, Θαήπατ, Ιζοπά., Ποῦ. (1εχ.). Βο (Β. .) Μα. 8:98: 
1812. Ματςςδ 20: 4 :1, 52, ὃτ. Ἰαίε ὅ : ἤἼ, εἰς, 

5 ᾱ ἡγρᾷ ἄοσα ιτ” καταπατεῖν. Ἠοῦ. (Τμπ., τη υετόο), “ ἴο 

ἀτραά ἄοπα ͵” Ἰἠάᾶθ]], «ο ἐγεαάν οἱ Ἰγαπηρὶρ ἆοιυη /" Ἑτείδομ, 

Αρεᾶῖθας Ῥτοσι]οο, πἰεάθιτείοπ.” Βο (Β, Υ.) Το 816. “Κατὰ, 
ἵπ οοπιροβίΒοἩ, ἄοωπαματάς, ἀοιυη)' Ἰά8άθ], Ὠ]οῖς. απᾶ «Απρας, 

« παπαρ]θᾶ :”’ ῶδεγ., “5ο αἰτορθ[]αδαπ.”. Τό Ε, Ὑ. 16 ἀθβοῖεπέ ἵπ 

βἰθηρίλ, οπᾶ {9119 Το της οαῦ ιο (111 {οτοο οἳ {πε {ᾳαί. Ὑπἱρ., 
Μοπέ., Ῥεπα, Έναα., ὔεοίιθη, Φο]ιοῦέ, “ οοπουἱοτοπέ,” 

{ο4θ αποίπθυ;” ἀλλήλους. Ἀ66 οι, 3: 16, πο. ΤΠοΟΠΗ,, 

Βοατ]θέέ, Κοπᾶ. 

5 «Ἠϊτει,” πρῶτον. πεδίο, Ὁηατρο, ΤπεἰπαΙΙ, Μ. Τη 

Ῥαπούυαξῖοη οἳ Έχας., απεςὈ., Τπεί[ε, Θολοίέ, απά ζυἰπο] Ῥίασες 

πι 60ἶοΠ α1ἴθγ αὐτοῦ, απᾶ 19 ἆθεπιθά πποβῦ αοσπταξο, Τήζήπαπτ απᾶ 

ο]οία {ο]]οιν νο Ῥεχκί. Ἡθοερί., απά Ῥίαοθ α οοπιπα α[εν πρῶ- 

τον. Καϊπαὶ τοπιατ]κθ:. “Επ οπηπὶ 1άοηθα ταἴίοηθ ποππα] 

Ἰπέογρτείῦ, πρῶτον αἄ απἰθοεάεηίία τοίρταπί, ου 86Ηςα ἀἰεοίρα]οβ 

απἲθ οποία {δα αἀπιοπίέ. ϱ Έϊτς οἱ αἲἲ” ποπ] τερπῖτο πρῶτον 

πάντων, 38 ἵπ 1 Τΐπι, 3 τ1. Τ1ο ραποίααᾶοτ οἳ (τϊεεῦασὴ {8 
{ο]οποά ὮΥ Τἶοπι., Βοατ]εύς, ΌΠατρε, Ἀοτίοι, Ὠϊοκ,, Γοκεί., 

Οαπιρ., βα9νγου. ο Ἑνασηνς πας, “ αἲ Ὦἱεοραϊας επο8: Ῥ πηνασα 

οανείο.”. στα,  ἀϊδοίρα]]ς εαῖς, Ἱηρτϊπαϊς οαγοίθ.”. Οβείαᾖο, “αἆ 

8αος ἀἰςοίρυίος τατρα, {πσθτας Ἱηρεϊπαῖς οατεῖο.”. Βομοῦί, “ ἀῑροὶ- 

Ρας φπἷθ: απίο οπιπῖα σανείο." Εα]ρ., “Ῥΐδορρε]εα:; Ύοος θειθὲ 

πασλί Παΐιου, πα εοίπει «7 ἄηροτη: Ζαπα ϱ1δίεη, Μἠ{θδύ οποἩ.” 

ῶο Ἰαίζα, “σα θδίπθη ϱ ἄπσετη σα 886ΕΠΣ Ὑ ου αἱ]αη Ῥίπσευ ῆ- 

εὐ θισ]”. α. Ἐν.  ἀἱαρ]ος: Ῥοηπεσ-γουβ ἄφ βφατᾶο εατίοιῦ,” 
6. Όν.,  ἀῑποῖρ]ες: Αναπὲ ἰουἳ, ρππτάςζ-γοις.”.Θρα., “ ἄβοῖρα- 

ο8. Ῥτίπιεταπιθπίο ϱᾳααχᾶαοβ,”. Ὀϊοᾶαίί απά 1]. “' αἱ εποῖ ἀἴςορ- 
Ροὶῖς Κπατᾶαίον]ῖ Ἱπηρείπηα,” Ἀολος ας νο Γοοπίης ποῖθ οἩ 
Ες Ραξεαρο:. “« Ῥομηχι]ά οᾶ. (η 118 Α.0.5.Β.) τεσςς. Ἄπεπαρ]. οὐ 

Βαν. πρῶτον απἲεοεδεπΏ ας Ἰπησαπῦ, ᾳποᾶ πίετργαίῖρας παιᾶ 

ραποῖς ρτουαίη, Ἕδταπι τθοῦς ραΐοῦ, ϱπ896 Τησας βοπἱρεοη 

ἤρξατο λέγειν πρῶτονἳ ο Υοσυ]α πρῶτον Ἱπιρεταβίγαπα Ῥτεβος- 
ἀρπίο οοπί, Ίπο. 9 : 61: 10 15. Βπου]ά εις Ῥαποίαίοῦ οἳ {πε 

Γαχί, Ἑοσερέ. Ὦο τεἰα]αθᾶ, ἴνοα ο τοπᾶθτίπς οιρ]Ώῦ {ο θα, “Τ 

Ῥεσαυ {ο εαὖ πού {ο ής ἄϊποίρίθς.  (Βοιο]εί) 

ἃ Ῥοσατες προσέχετε “Ὑθ, πλ {ο]]οπς ἐπί τοιο ἵτ 

Ώνο Ἡ, Ῥ., ἰ6 εαροτβαουΒ. Ἡ 18 οπηἱθᾷ Ὦν Ὑεεῖαγ, Τ1οτα., βοας 
Ι60ὲ, Ῥεπα, Ὑπακεξ, Ορπηρ., Ἐ-επᾶ,, Μ. ' ι 
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ΚΙΝ6 ζΑΜΕΡ) ΥΡΗΒΙ 0. 

2 Ἐοτ ἴπιθτο 5 ποια. σονοι' οὃ, 
ναί εἶια]{ τιού Ὦο τουθα]οᾷ ; ποἰἔ]νου 
Πἱ, Όλα! ε]α]1 πο ο πουν... 

ὃ Τηουσίογθ, γαίσοθυου γθ]ατο 
6ροῖθη ἵπ ἄαγ]κπεςς, εἶια]] Ὀο Ποατᾶ 
η {1θ Ποσ]λί; απᾶ ναί π]ο] γα 
Ἠατο εροκεη Ἱη ἐἶϊ θα. ἵη ο]οξοῖς, 

ΠΟ] 6. Ῥγου]αϊπιεᾶ αροῦ {16 
ἨοΆ56-ἴΟΡ5.- 

4 Απά Ἱ δαγ ιπίο οι, τι 
{ρπᾶς, Ῥο ποί αὐαῖᾶ οἳ {λοπι 

μαί ΙΙ] ιο Ῥοᾶγ, απά αἲἴοτ ἠιαῦ, 
Ἠ4γθ πο ΊΠΟΤΟ {αῦ {ευ σαπ ἄο. 

ὅ Βασ! {ογοπαη τοι πΆοπι. 
Ἡο αΏα]]: {δαν: Έθαι Ἰΐπι, γη] οἷι 
αἴίοι Ὦο Ἠαίῃ Ι4]]οᾶ, ἸαίὮ Ῥοπευ 
ο οα5ί Ιπίο Ἠθ]]; σας, 1 5αγ ππῖο 
γοα, Έθαι Πΐπι, 
«6 Ατο πού βνο ΒΡΩΣΤΟΣΑ.. το]ᾶ 
θος υπο [αγήμπσς, απᾶ ποῦ οπθ οἳ 
τλεπι 15 {οτροὐίεπ Ῥαίοτο ἄοᾶ ὃ 

Ἱ Ῥαῦ 6υθη {ο νου Παΐτς ος 
γουγ 1θαᾶ ατο ο]] πυπιροτεᾶ. Έεατ 

αΕΕΕΚ ΤΕΣΤ. 
' 2 ολ’ Δ ' ι α. 

σι. 3 οὐδὲν δὲ συγκεκαλυµµένον 
νὰ » Γ ' , 
ἐστὶν, Ὁὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, 

Ν Ν Δ / 

καὶ κρυπτὸν, ὃ οὗ γνωσθήσε- 
8 . ϐ9 τά 3 . / ται. ὃ ἀνθ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ 

εἴπατε, ἐν τῷ υφωτὲ ἀκουσθήσε- 

ται" καὶ ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε 

ἐν τοῖς ταµείοις, κηρυχθήσεται 
μμ... - ΄. 4 / Δ 
ἐπὶ τῶν δωμάτών. 4έγω δε 
ὑμῖν τοῖς Φίλοις µου, Μη Φοβη- 

θῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεωόντων. Τὸ 
σῶμα, καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόν- 
Των περισσότερόν τι ποιῆσαι. 
ὃ ὑποδείζω δὲ ὑμῖν τίνα Φοβη- 

ο] ; / Ν Ν Ν 
θῆτε' φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ 

ο. / / 
ἀποκτεῖναι ἐξουσίαν. ἔχοντα ἐμ- 

- . Ν / 

βαλεῖν εἰ την γέενναν' ναὶ, 
/ .- - / 

λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε. 
ή 6 3 ιά / -ν 

ὑχὶ πέντε στρουθία πωλεῖται 
3 / / ν ἁ 3 3. αν 

ἀσσαρίων δύο; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν 
οὐκ ἐστιν ἐπιλελησμένον ἐ ἐνώπιον 

τοῦ Θεοῦ: Ἰ ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες 

τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρί- 

ΠΗΥΙΕΠΡ ΥΡΕΒΙΟΝ. 

Ροον!σγ. "3Νον ἔΊονο ἰ5 ποὐίης 
οογοτοᾶ πλίόἩ τν] ποῖ ῶο το- 
γοα]θᾶ, 'που Πϊᾶ στ. γη]]σ] γγΙΠ] 
ποί Όο ἵκποπη. ΤΗ θΓ6/οΥ6, τη]ναί- 

ουου Υ6 Ἰάανθ 6ροεη Ἠπ Τ1θ 

ἀατ]ς, ΙΙ] ο Ἱραγά {η {με 

Ἠρ]ί; απᾶ Ὠναῦ γη]ο] κγθ Ίατθ 

αῖά ἵπ 1θ θατ Τη οἸοβοί5, ν1Ἡ] 
Ὦο Ῥτοσϊαϊπιοᾶ ον {πο Ίιοιςς- 
ορ. Απά Ἰ βαΥ ἰο 7ο, 1ΙΥ 

{οπάς, Ἔθαν πού 11οδθ πΊο 

Ι4Π ιο Ὀοάγ, απᾶ α[ίαοι {μαῦ, 
Ἠαγθ πο πιοτθ Ειαί {ΠοΥ «8η ἄο. 
Ῥυή ο σΙἩ] Εποπ γοι. πλοπι 

576 ομου]ᾶ {δαν ; δαν. ήπι πἩο 
αἴίον Ίο Ἰναί]ι ΙΠ]εᾶ, Ἱαὐ "α- 

ἐποιΙψ {ο σαξὺ Ιπίο 11611; γαα, 
Ί βαγ {ο τοι, 168; Ἰήπ. Αθ 
πο ἢγθ 5ρατοπ5 5ο]ᾶ {ου οἴπνο 
{αγ ήηας  απᾶ »γοἱ ποῖ 0π6 οἱ 
οτι ἶς {οτσοίίθη Ὀοίοτο 6ο. 
Ῥπαΐονοι {]ιθ εμαῖν5 ο  γοιτ ποαά 
ατθ αἩ πιπιρθτοᾶ. Έσαυ ποῦ 

Λα Νους; δὲ {5 τηςχα]γ «σοπΙππα/ήγθ. 

{ αποςς” καὶ. Μ., Τποπι,, Ῥουσ]θίό, Εεπᾶ., Απσις. 
8.117, ποίθ, : . ἳ . 

1 απ 11γθ ἀατῖς !”. ἓν τῇ σκοτία. ' Τποπη., βµαχρε, Οαπιρ., Ματ- 

ἀοος. Ἑγ αείπς “ ἀαι]ς γηήοι 19 Γουπὰ ἵη 1λο Β. Ὑ. («αμ 

"δδικ 5ος 12:25: 4:16. Ῥ5. 88:12, ἾΊξα. 99 15. Ἐτοῖς, 

8:19), 6 ο.η τοπᾶθς ἴπ6 ατί]ο1ς, α5 {5 ἄοπο γη] ἐαί Ῥε]οπσίης 

ο 16 πεχύ οἶαμςο (ἐν τῷ φωτὸ), απᾶ ἐἶνας ρύεξεγνθ Ίἶιο ϱγηιπηθίτγ 
οἳ {1ο 5οηίοποο, Τ19 Ῥήταςε {8 οΟπΙπΊοἩ ἵπ οἩχ Ἱαησπασο, οεροςῖ- 
1ΙΥ ἵπ οΟΠΥΘΓΞΑΛΙΟΗ. 

566 οἳ, 

χ «νο ηανε σαἰᾶ ;”' ἐλαλήσατε. «Αοὐκί α5 Ῥοτίεοί. 

1] σἩ] οπου; ὑποδείξω. . Ἰσαᾶαιε, Οἵαηππςν, Ἠλείπις, 

Βπαϊρο, Ἰερ]ου, ἸΓαίκοβ,. Οαπιρ., Βιπσου, Μ. Βστίας, θλμάω] 
(Ματᾶ, “1 κ] εἶιον γοι”). ας. Μοηῦ, Ἔτας, ὔδοίοη, 

Βομοίέ, “ οβἑεπάατη:”  Ἠοῦ. (Τιοχ., {η υεγῦο) : “Τη Ν. Το. ἴνορ- 
:468Ἡγ, ἐο΄ οι Ὁψ ποτᾶ, οἵ. θχαπηρ]θ.”.. ο γαίῖθ, “Το τ]--- 
Ἀθίβει ! 8. Έτ. ᾖθ πιομίχοτα! ; ”. Ῥϊοδαίί αιᾶ Τ4α]., “1ο-- πιοδίτο- 

τὸ». Ὅαυ., “ες γ γἱςο.” 

Ὅ 5 «νθ οποπὶᾶ ἴδαυ;”. φοβηῦῆτε, 

βµατρο, Πἱοἷς., Μ. 

5 ἁ ρπἱμομςς Τιο]γναΠ, 8ο σοἶπ ὃς 21, καὶ 

ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ καὶ κρίσι ποιεῖν, ὅτι υἱὸς ἀνθρώπον 

εξστέ, (8, Ὑ, Απά Παλ ρίνον Ἠΐπι απὐΠοπίέγ ἴο οχθοπίο Ιιᾶσπιοπί 

9ἱκο, Ώθοδαςε Ἠθ ἰ5 ές Θου οὗ πια... Οοπιρατο Φοὖη ὃ : 22, οὐδὲ 

γὰρ ὃ πατὴρ κρίνει οὐδένα, ἆλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκε τῷ 

ἘΠοπξοή, Φσαν]αίζ, Ῥθηη, 

ἐξουσίαν. 

νζῷ, (Β. Ὑὸλν “ Έου ιο Ῥαΐμον ]αάσδίι πο πα; Ῥαέ Ἠαίμ οοΠ)- 

πιδέοᾷ οἱ] ἠπᾶσπιεπῦ πηίο ἐ1ο Ώου... Ο0οπιρανθ Αοἰς 11:81. Όοε 

Τα]κο Α. : 6, ποῖθ. 

9-40 [αγμίηςς 1” ἄσσαρίων δύο; Τϊο Ἱπίρυχοσαίίοι ροϊπέ 

Ἱς Ῥασθά αξίου {αγμίπας (ου 116 πουά αδεᾷ α5 {1 «ομπϊγα]οπί .οἳ 

Ὠναίῦ πυοχὰ) Ὁγ γηάα]ε, Οπαππαςτ, Τ.οπα,, Θοατ]εζξ, Ῥδπι, 9ηα1ρο, 

Νονίου, Ὀίαἷς., λακεί, Οαπιρ.. Τὴς ραποπαἰῖοη Ώστεθς σν]έι 

Ῥαρείοις Τοχ6, Πεσερί., Ένας. (.9εα]ς), Ἠ]πονϊν, απἆ 11ο ον]σαὶ 

Ῥάϊήοης οἳ ἀπῑεςο., 1/αοΏπῃ,, ζ9αρρ, ῶμ6[1θ, Γ8ΐπι., Τϊδομοπᾶ,, 

ὔςομεα, Φο]ούξ. Βο Ἔναβ., Ῥσρα, {16 Ταζ. νθιβδῖοπ8 οἱ ὔδομεῃ 

απᾷ Βομοῦί; Ῥε]σ, Παΐιει, Ὦο είς, (6. απᾶ Ὁ. Ἐν. Ώο 6ασγ, 

1ρεε., Ῥ]οβαίί, Τα]. Όαμ., Ὀγιίαο, Ἰαγὰοσίς, Τη 16. ρηχαι]ε], 

Μαι. 10 : 29, 19 Ὦ. Υ. .. ἔνο ἰπίεγτοραίίοι Ῥοϊπέ ας, “ᾱ 
[αγμίης ἳ 

δα απᾶ ψοῖ νἳ' καὶ, Βεο οι, 8 «19, ηοῖθ. Ἓδσα, οἳ αἴποῃ ς 

Οαδία]. (ή έπιθη }/ λαϊκοί, (σού. 60η”). ἸΓδδίοΥ, ΤΠοπιδο, 

Βοαν]αίή, Ῥεηη, Ὅσαρ. χοπάςγ καὶ αἀυεγδαἰτυρ]ι! Ὦγ “ σον Φο]οῦέ, 
σε τογο, ” 

4 Τη 11 Ἐ, Ὑ. τοι” ἵ6 ἠηοογίσᾶ Ῥε[οτθ '' Παΐνς,” Της ϊ8 ποὺ 

ἀθπιαπᾶσεά Ὦγ ἐν ἰεχῖ, ση]]ο] 16 ἀλλὰ καὶ αἲ τρίχες. Ἱπ θε 

ῥαγαᾗ]ς], αἰῦ. 10 : 80, δὲ καὶ αξ τρίχες ἵβ τιᾶειθᾶ Ἡι ιο Τ. ῦ., 
μας 16 γδυγ Ἰαίνβ,”. Ἰηείοαᾶ οἱ {ῑθ πιο οοχυθοῦ Ρίναςς, “ Ὀαΐ 

ονεη {λα ]αίνς.”. αεί νοιάους {16 ῥαβξαρο Ὀσίουο τς, “ Ὀπή 

θν6ῦ ο Ἠαΐνς Ῥο Βασ], Ῥ]ανρεθ, Ἠἱοῖς., Θαμγον, Ἱζορᾶ. 

Ῥσσα, “ απἷπ αἴζαπι οαρίς”. Έτας., “αμ εὔ σαρῖ] . γα]ς, 

Μοηί., “αρᾶ οὗ αρ! ;”. ἀὔδο]θη, “5οᾶ οὔαιας” Ὥο Ἠ/οίίθ, 
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ΚΙΚά ΠΑΜΕΒ) ΥΕΠΗΘΙΟΝ. 

πο {πετείοτθ: 76 ατθ οὗ πιογθ 

τα]αο {λατ πιΩΠΥ ΒΡΔΤΤΟΠΕ. 
8 Αβο 1 6α7 ιπίο γοι, ΊΠο- 

βοοτος Αμα] οοπ{θΒα πιο Ῥείοτε 
π1θΏ, Ἠϊπι 5Πα]Ι {πο Φουμ οἱ πια 
αἶδο οοπ{θ5ε Ῥθίους ὔλο προς οί 
αοά. 

9 Βιΐ Ἡς {παί ἀσπ]θί]ῃ της Ὦο- 
{ογ6 πιθη, βια]] Ό9 ἁοπ]οᾶ Ῥοΐοτο 
Ώιο απσε]ς οὗ αοά., 

10 Απά π]οκοθγθυ δια] ερεα]ς 
8 ποτᾶ ασαϊηεῦ ἴ1ο 8οη ο μα, 19 
εμα]] Ὦ6 {ογοΐνεν Ἠΐπι: Ὀπῦ ππίο 
Επι ἐλλαί Ῥ]αερ]ειπθί] ασαἰηςύ έλα 
ΗοΙσ αλοςί, 1ΐ βα]] ποῦ 6 {οΥ- 
βίΐτει. 

1 Απά ππεα {πο Ῥτίπρ τοι 
ππίο {6 5γηασοσιθΒ, Ἀπᾶ «ὐπέο 

σπΕΕΚ ΤΕχΠ. 

θµηνται. μὴ οὖν φοβεῖσθε πολ- 
λών στρουθίων διαφέρετε. ὃ 4έ- 
γω δὲ ὑμῖν, Πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ 
ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώ- 
πων, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν 
τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ: ὃ ὁ δὲ 
ἀρνησάμενός µε ἐνώπιον τῶν ἂν- 
θρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιὸν 
τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ. καὶ 
πᾶρ ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν υἱὸν 
τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ" 

τῷ δὲ. εἰς τὸ "Άγιον ΤΠνεῦμα 
βλασφηµήσαντι οὐκ ἀφεθήσε- 

ται. ὉἩ ὅταν δὲ ̓  προσφέρωσιν 
ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς 
ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ µε- 

ἘΕΥΙΘΕΟΡ ΥΕΠΒΙΟΝ. 

Πιεγοίοχθ; Το αἴθ οἳ πιοΌθ γα]πθ 

λατ. ΠΙΩΥ 8ΡΩΣΥΟΥ5. «Απᾶ 1 8 

βα7 ἴο τοι, π]ιορυθυ εἶια]] οοµ- 

{θας 1ης Ὀοίοτο πιθη, Ἠΐτη "πν]] {18 

5ο ο πια 85ο οοπ{ίεςς Ώδίοτθ 

Ε1ιθ απσο]ς οὗ ἄοᾶ: Ὀπί 6 πο 9 

ἀοπίοί]ι πιο Ῥο[ουο πιοη, (π/Π] Ῥο 
ἀοπὶθᾶ Ὀοίότο {πο απσεῖς οἳ 

αοά. Απά ποτε ε]ια]] εροαῖς 10 

α ποχᾶ αραϊπδέ Ώιο βοη οὔ πηα, 
16 ο] ο {οτσίγεν Πήπι, Ῥαΐ {ο 

Ἠΐπα Ὑλο «ογεν]]θίῃ ασαϊηςίἔ]μθ 

Ἠο] βριπ16, 15 υπ] πού ϱο {τ- 
ρἵτεη. Απά πει 1πε6υ Ὀτίτπο 11 
γοα "Ῥείογο {16 βγπασόσαθε, 
απᾶ "ηιδρ]ςίγαᾖθό, οπᾶ σαπ/]ου]- 

πιαρ]κίτα{θΒ, Ώπά Ῥοψατβ, ἴα]τθ Υο θα, 3ρο πού απχῖοας Ἰότ ο) 

μ ϱΌςγ αποὶ ἀῑο Ἐαατο:”. 8. Ἐν. « πιθπιο απςεί 165 «δνοις ;” 

1ρεπίαῃ, “«πιας απΏ΄ 105 οαΏθ]]ος5”. Ῥε]σίο, “]α οοἷς ἆθ Ἰαἱγοι.”” 

« Ὕουγ πας οορῖθᾶ {Ίτοπι Τγηάσα]θ, 

ς «Αηᾶ ”. δὲ, Τδείου, 9πατρο, Ῥεπη, ἸΝουίου, Ἰλα]κεί, Θαπ- 

ει, Κεπά. ἨΕεῖς., “ επᾶο ;”. ρου. 1 Ὕουο 16 ποῦ εαί ἴμα: 

ρανἡοῖ]ς “που” ποπ]ᾶ Ὦο απιρ]σπους---Ὀεῖης δοπιεβίπιθς απ αᾱ- 

νοτρ οἱ έΐπιε, απᾶ αἲ οἴ]θις, α οὐυπιιαυέ----6 νγου]ᾶ Ῥο ρνα[ργαδ]ο 

{ο « απ,” ἵα ἴμίς Ἰηδίαπος. «. απᾶ 9. Τε, Ὀἱοᾶα απᾶ ολο Τ{.1. 

Ἠανο «ος (5 “που ”). .. 

. πφῇ]. οοηίθϱς; ὁμολογήσει. Βοατ]εύῦ, Ώματρε, Ῥοηη, Φαὖγ- 

γαι, Καεπᾶ., Μ.---ἨΓαεί, Ἴποσι., απᾶ Νοτίου, “τν αοκηον- 

Ιεᾷσα,”. 
τε «φίῃ Ῥο ἀοη]εᾶ ;”. ἀπαρνηθήσεται. Βοατ]αίῖ, Ῥομπ, ἨΓαἷκε- 

Πε]ᾶ, Ἐεπᾶ., Μ. Το αακῖαυν « γΙΠ”. ἵς απιρἰογθά αἷεο Ὦγ 

Ἱδοτίου απᾶ Ῥίοις, 
α΄ «πφῇ] Όο ἠογσίνεη !” ἀφεθήσεται. Βοβχ]εί, Όμαιρε, Ῥδπη, 

Ἐαμά., Μ.᾽ Α5 απ αἰίοπαῖίνο τεπᾶσνίης, «πιαγ Όο {ογαῖνευ.” 

Ῥ]ς ἵ6 αἀορίεά Ὁγ Ἰακεί, Ῥεπα, Νονίοι. Τί πια 6 ππαϊπζαἶη- 
εἆ οα πο ατουπά, ὑλαῦ ἔμο {18. ἠηάϊεαίίνο ἶ6 ο[ὔθη τιθθᾶ γη {ο 
Ίοτοο οἱ ἴῑε εαρ]αποβῖνο, ος Πησ]ϊε Ρροίοη(]αὶ πιοᾶο. Ἐάλπου 

(2255, ὃ, ϱ. 8498) «αὖς: “Το (νοσεί γαι οἴίοπ τιδό {ιο Πιί 

{πᾷῖο, {π ευροίάϊπαίο οαίςος, 6σ6ς α{ίον-α Εἰδίον]οα] Ίεηςθ, το 

8αχρτεςς ἐμοῦ ση ο οἶα]]ν ε]νου]ά, ππωδέ, οἳ εαη 06, Ὑνλενο ἐῑιο Τα ία 

ΕΙΠΡΙΟΥΘ ο οι υ]πποῦίνο.” Βαν (αταπις 2196, ἳ, ϐ) 1 ὁ Τλιο 
{αΐαχο ο[ἵευ αχρίεεςες οὐζίσαίίοτ, πουθαίέη, ἀιάψ, απᾶ πω 8 

ἰχαπε]αἰοά Ὦγ ιο αακἠ[ατίος, παν, πιω, οιισΛέ, εαη, θὐοι” 

ᾷδά, δ: “Τι βωγε ἵς Ἐοπιθίίπιες οπιρ]ογοά {ο εαρ{θξς 116 Ἰάρα 

πλήοῖι ἔλιο Της οοΆνεύ Ὦγ λα Ῥτοβθεπύ οἳ ἐἶνο σα ὐ]αποίίνο, αηά 

Ώιο Ἐπα]ίε]ι Ὦγ ἴἶο Ῥοίοπίαί πηοάς; Ὀοῦι οἳ πα], ἵπ ἐμοῖς 
παίανς, 4ο ο]οςοίγ χο]αίεᾷ Το {316 σεπειαὶ Ἰάρα οἳ ἴπς6 {αἱπτα.” 

Το ἠιοιδ]ό οὑνίοιςίγ {9 πού ἐἶαῦ {36 εἷα οἳ τονΏ]ης ἐἶιο Θομ 
Μα αἴωαγε 8 ρατᾶοπαᾶ, Ὀαῦ ἐλαί βποῖι βἷη ια ὂε ραχᾶοπεᾶ, 

” 

Ἠ]που, {1η 

κα “γργῇ]βίμ;' βλασφηµήσαντε. 368 οἩ. ὃ : 21, ποῖθ, 

Σ «φῆ] πο .Ὀο {οιρίνοι:”. οὖν ἀφεδήσεται, 966 ]ᾳδὺ ποίθ, 
Τα ϱςο {π6 αἰογπαλίνο τοπάρτίπα (5ασσεςίεᾶ ἵπ ἐπαί ποίθ), “19 

πια 6 {ουαίΐνου,” 16 ἆθεπιεά αρρτορσῖαΐθ,. πει {μῖ5 βεπίεηοθ 

(ά πΙ] ποῦ ο {οταῖνεη ”) ε]οι]ά Ὃο γαπᾶρισά, “19 «απ ποῦ Ὦθ Γος- 

αἰνοπ.” 

να Ῥοΐοτο {1θ Ασπασοραθς;”. ἐπὶ τὰς συναγωγὰρ. Ὁο0 ἐπὶ 
(5.Ν.) Μα. 10 «18. Μαι 18 :9. Αοΐς 10 :1Τ.. Του. (Τσ. 

πι οετύο, οι αὐοιςι): “ΑΙ (6ροϊκεη) οἳ πιαρῖείγαίςς, {ηᾶσες, 

ἑήδαμα]ς, ΡΟ”, πηῖο, Ἱ. 6. 1ῷ ὁᾳ/ογα, Μαϊ ῖ. 10 :18.. Τἷκο 121141, 

δ8, εἴο”. Ἴας Βοαι]είῦ, Β]αχρθ, Έδμη, ὙΓα]κεί., οσίου, Ὠ]οῖς., 

Οσπ1ρ., Κοπᾶ., Απσα5, Τηθηπα]!, Μ. Ὃε Ἰειία, “νου. ἀἴθ.βσηβ- 

βοβον 1”. 9. Ἐν. “ ἀεναπῦ ἵες οοπστδσαἶοπς.” . Α5 απ αἱ οσπα νο, 

1ο 11 εγηασοσαθβ.” . 

-Α. υΏρ]πθπίαγ Ῥηεροβίοα Ῥθΐίοτο “πιασὶσίγαίος” (χα 

πο” οἳ {ιο Ὦ. Ὑ.) {5 βαρθτβπουςδ. ού επιρ]ογεᾶ Ὁσ Τοπ. 

Ῥοαι]εεῖ, ᾠμαιρο, Ῥοπη, Ἰλαοί, Νοτίου, Ρος, Οσπιρ., βαπσο, 

Γζου., Τ]ηδ]γνα]], Μ. 

Σ «απὐιονίήος;”. ἐξουσίας. Ἀπαιμε, Ῥεπη, «4πδαβ, Μ. Ἐοῦ. 

(ἴας., πι υαδο): “άωλογάτθο, Ἱ. 8. 11615, πιαρἰδίγαἰες, Ὥωπκθ 

19:11. Οα 14ΐοπι ασιθᾶς ση] ἐιαῦ οἳ ιο τεοῖς ἵπ πο προ ο 
ἁ ααἰ]λονίέίος,” οπιρ]ογίης ιο αΏείταοῦ {ου 116 οοποτοίθ, Ἱ. Θ, “' αἲι- 

Ειογὶψ {ου έἶιοπο ἰηνοξίοᾶ στ “απίπομή(φ”. «Ῥοπεν” Ἱς ιο 

θᾳπἱγα]εηέ οἱ δύναµις, α5 ἵπ (Ε. Ὁ.) Μαἰύ. 24149. Ἰμπ]κο οἱ τ 2]. 

Ἐοπι. 8: ὅ8. Τ]θ Ῥϊτορον ἀϊθμποβοα Ῥεύπεεη 11θεο πονάς ἵς 

αάο Ὦν ιο Ἡ. Υ., 1 ει, ὃ : 22, ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων 

καὶ ἐξουσιῶ» καὶ δυνάµεω», “' απδεῖς, απᾶ αλλον] 65, απᾶ ροπ/θτ8 

Ῥοΐπα πιπαάο ααΏήθοί απο Ἠϊπα Τ]ους {5 ηποῖ οοπζαδίοι απᾶ 

Ίοοβθπθες ἵπ (μς τεπάοτίης οἵ ἐξουσία αιιᾶ δύναμις ἴπ πιο Ἑ. Υ., 

π]ίσ]ι Ἆας {ο]ἱουγοᾶ ἰμο εασ]]6ς Έσ. Ὑ ογθῖοφθ, η λιοαξ παν .. 

Ῥγορεν οογτθοβοηΏΒ. 966 οἱ. 4 : 6, ποῖθ. 

:«Ῥᾳ ποῦ αηχίοιςς” μι) κιεριμνᾶτε. 996 οἹ. 10 τά], απᾶ 
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Ἐτκο 0ΑΜΕΕ6) ΥΠΕΒΙΟΝ. 

πο ἐποισΠμί ποπ ου π]αῦ ἠήπο τα 
5Ώα]] απΠβποτ, οἳ π]αῦ το εἶα]] 
ΒΑ: 

13 Έου {ο Ἠο]ιγ Πιοεί εἶια]] 
ἰθασ] τοι ἴπ {16 δαπηο Ἠους τα! |. 
γο ουσΏ{ {ο βαγ. 

18 Απᾶ οπ9 οἳ {6 οοπιραιγ 
5ο ππζο Ἰϊπα, Μασίαου, βροα]ς {ο 
πι Ῥτοίμοτ, Ειαί πθ ἅϊν]ᾶο Όιο 1η- 
Ἱθπ]ίαηος ὙΙμ πιθ. 

14 Απᾶ Το εαὶᾷ ππίο Πάπι, Τα, 
Πο ππαᾶςπιθα Ἰαᾷσο,οτα ἀϊτίᾶοτ 
οτοι τοι 2 

16 Απᾶ Πο βδαἷᾶ ππίο {]θπι, Ῥακο]. 
Ἰθεᾶ, οπᾶ Ώεπαγε ος οοΥΘ{ΟΠΡΠΟΣΕ: 
{ο ο πιαπ”ς 19 οοηφϊείς{Ώ ποῦ 1π 
119 οραπᾶαπορ οἱ {96 ἐῆπος π]]σ]ι 
Ἰθ ροββθξεείΏ. 

16 Απά Ίο 6ρ8]( α ρ8ταὈ]ο ππ- 
το ἐπαπι, βαγΊπα, ΤΗς ρτοιηᾶ οἱ 
ορτίαϊη τῖοα ται ῬτοπσΏί {οτε 
Ρ]οπΙ/αΠγ : 

17 Απά Ὦ6 {ποπσΏύ ση πῖη Πήπη- 

σπξΕκ ΤΕχΤ. 
. . ΑΔ ΄ 3 / 

ριμνᾶτε πῶς ἢ τί ἀπολογήσησθε, 
Ἅ / 3 15 Ν Δ ϱ 
η τί εἴπητε '” τὸ γὰρ -αγιον 
1νεῦμα διδάξει ὁ ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ 
ὥρᾳ, ἃ δεῖ εἰπεῖν. 

16 Ἠΐπε δέ τις αὐτῷ ἐκ τοῦ 
3) / ν αν 

ὄχλου, ἄιδάσκαλε, εἰπὲ τῷ ἀδελ- 
Φφ µου µερίσασθαι μετ ἐμοῦ 

/ ε 39 

τὴν κληρονοµίαν. Ἡ 'Ο δὲ εἶπεν 
”. - 9 / / 

αὐτῷ Ἄνθρωπε, τίς µε κατέ- 
στησε δικαστὴν ἢ ἢ μεριστὴν ἐφ᾽ 
ὑμᾶς; ᾖ Ἰἶπε δὲ πρὸς αὐτοὺς, 
“Ορᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ τῆς 

ο ό - 

πλεονεξίας' ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισ- 
/ Ν - 

σεύειν τινὶ ἡ ζωή αὐτοῦ ἐστιν ἐκ 
ο , »” 5 

τών ὑπαρχόντων αὐτοῦ. 18 Ἠἶπε 
δὲ β λὴ Χ 9 8 λ / ἑ παραβολην πρὸς αὐτοὺς, λέ- 

ω ΄ 

γων, Ανθρώπου τινος πλουσίου 
εὐφόρησεν ἡ χώρα. Ἱ καὶ διε- 

/ 3 - 

λογίζετο ἐν ἑαυτῷ, λέγων, Τί 

ΕΕΥΙΡΕΌ ΥΕΒΡΒΙΟΝ. 

π]αϊ" 0γο αἶια 9ηβγοι. {ου - 
ΣοἩβ6]τοθ, οἱ π]α{ γο βΊ18]] 5: 
{ου ἄιο Ἠο]γ Βρίνϊέ «ΤΠ ἔσασ]ι 
γοτ ἴπ ναί Ίοατ ]ιαῦ γο οπσ]ί 
{ο δα. Απᾶ οπθ οἱ {19 οτοπά 
βαῖᾶ {ο Ἠϊπι, Τοασλοτ, «Ῥ]ά: πι 
Ῥτοίπου «αῑτιᾶς ἴῑπο Ἰππογιζαπσθ 
πι πηθ.. Απᾶ Ίο φαἱᾶ {ο Ἠήπι, 
Μαη, π]ο ππαᾶθ πιθ α ἠπάρο, οὗ 

α αἰνίᾶεν οσευ σοι Απάᾶ Ίο 
απ]ᾶ {ο {λεπα, Τα] Ἱοθᾶ απᾶ 

Ίκεορ γοιτεοῖγθς Σῄοπι "6016- 
{οπβπθεα; {οτ α πιαπ/5 119 ο0η- 
βἰδίοία πού ἵπ {πο αθηπᾶαπσθ 
1ος 15 Ῥοββοβδῖοις. Απᾶ Ίι 
βροζθ α ραταβΙθ {ο ηαπι, 5α7- 
Ίπο, Τ1ο οτοπηᾶ οἳ α οργίαϊΐη 

τῖοἩ πιαη. ὈτοπσΠί {οτίἩ Ῥ]6π{ῖ- 
{αἨγ : απᾶ 9 τοαβοποᾶ πηῖη 17 
Ἠϊπιδε]{, εαγῖηςσ, Ἠπαῦ ολο] 1 βθ]{ αγῖπο, πού 5μα]1 1 ἆο, Ῥο- 

8 : 14, ποῖο. ἸἼ]οπα., Ἔσπη, Ὑαικεξ, ἸΝΜοτίοη, απσες, Ἐαπᾶ., 

Άησας, Μ. 

κ «ης {5 ο] Μο α5 επρεγβπους. 
Ὑ/εξΙε7, Όματρε, επ, Νονίοη. 

 «υθ αμα] π.πος Γον γοπγσε]νερ;” ἀπολογήσησθε. ἘῬοῦ. 

(Ἰοοχ., ἐπ υεγ2ο) τ “ Μ1ᾳ. ἄερ., ο ρ]εαᾶ, οὐ ὤπδιυον /0γ 0168 δεᾖᾖ.” 
Βο (Ε. Υ.) Λος 2ὔ :8, ἀπολογουμένου αὐτοῦ, “' ή] Ίο αἩ- 
Επετεᾶ {ου Ἠϊπιδε]{;,” 26: 1, ἀπολογεῖτο, “" αηβηθτεά {ον Ἰϊπι- 

βεἰέ;”. 26 : 0, μέλλων ἀπολογεῖσθαι, “1 ενα] απΏδποτ Του 

πηγοο]{1”. 26 1 34, αὐτοῦ ἀπολογουμένου, "35 Ἡδ Ίμις βροϊα 

(ρτορα:]γ, “ απαποτοᾶ ””} {ου Ἰἠπικα]” ΔΑ απ οἱίοηαβῖνθ, ὁ Ίουν 

οὐ π]ιαῦ 7ο ιδ] δα” { γουτ ἀθίοηςο.” 9. 1γ,, “ο ᾳαθ γοιβ 

χεροπᾶτρα Ῥοις γθίνο ἀάΐοηθο;” Ὢο ὙἡΓαιίο, “ πῖο οὔθυ πας {ην σα 
ειγο; Ὑοεἰλμεϊάίσαης 5Ρριθοµθα 5οΗεῦ;”. 10ε»., “Ῥος οὔπιο ὃ από 

εη γπθεῦτα ἀθίθηξα τεεροπᾶςιέϊς.” 

ο «τπῃ] ἴρασμ;” διδάξει. ἜἼποπι, βπατρο, Ἐσπη, Ἰῃαἱκαβε]ᾶ, 

Ἰοτίου, Οαπρ., Καπά. 

ᾱ «Ρ]ᾷ 13 εἰπὲ. ὍῬσθπηα, Ώμαχρθ, Ἰαἷκαί, Καμᾶ. Ἐοῦ. (Ταχ., 

εἶπον) : (Βροκεπ) “ οἳ γ]ιαί 15 εαἰά σε απὐποζγ, 1ο ἀῑγεοί, 1ο 
δἱᾷ, ἰο εοπιπιαπὰ.’ 8ο (Β. Ὑ.) Μα, 16: 1241 25 15. Τα] 

10:40. Λο] «121 20 1 24. 

. ἁνίάρ;” µερέσασθαι. Ῥγ ους ἰάΐοπι, “ {ο 18 ομιϊεᾶ 

βίον “Ρίᾶ. Βο Κοπᾶ, απά Βοασ]οιξ, 

{ αἹοθερ γοπτβοῖγερ;”. φυ]άσσεσθε. ἍἜοῦ. (Τ65., ἵπ φεγῦο) : 
α ΜΙᾶᾷ16, απᾶ οποθ τεβοχῖνθ, ἐο Ίεερ οπεδε]/ }Τοπι, ΟΣ ἄδ ἰο 80} 

ἐπίπα.”. « ΜΙᾶ., Τρ 12:15, οξύεη τεπᾶρτεᾶ Ὦγ !Ἱκαερ’ ἵπ Ἡ. ν.” 

Ψ Ῥαγατθ”. 16 πθατ]γ βποηγπιοις πεί  Ία]κο Ἰθσᾶ,” απ Άθπος 

στο {8 α ἰαπίο]οςγ ἵπ ἴ1ο τοπᾶθείησ ὀ8 {]ιο Ἑ. Ὁ. 

5ο Μ., Κοπά,, Τλοπι., 

δα βος” ἀπὸ (ου ρεπά). ΤΗΙ5 ἶ5 ἰμο αρρτορτ]αἰε τοπάε- 

πα. Του. (Γ16Χ., ο υεγθ0). 

-ᾱ κ ρογθίοπςπσςς.”. Της τοαᾶίης οἳ πο Τεχίας Ἐεοερίας, τῇςε 

πλεονεξέας, 16, ἴο 5αγ ἴἶιε Ἰεαςί, ἀμρίοις. «Πάσης πλεονεξίας (" αἲϊ 

οονυθίοἈΦηεςς ”) 18 πιαικοᾶ Ὦγ ποβρασί α5 6/18], 1 ποῦ δαρονίος, 

πἩ]]ε 1 {5 οᾶορίοᾶ ΡΥ ΤαομπΙΔΏΗ, Τβοβορᾶοσ!, Φομοίί, Ἐπίπα 

σε :“«Ῥτο ἀπὸ τῇ ππα]ή άεπιφαο ργεοςαπἰβαῖιῖ Ποπ οχἡσθιὲ 

ἀπὸ πάσης, (99 ]θοί]ο οπαπίπο Ρτιρ[οτοηᾶα γ]άδύατ” Τ]ε Βγήαο 

[ο]οπς ἐς τοκᾶΐπς ντ σσνο ϱ): 5ο ὧθ α]ρ., “αἲ 
οπιπὶ γατα.” Τὲ 1ς ἐλαῖ οἱ {1ο υποία] Μ9Φ, Α.Β.Γ.Ιζ.1.Μ. 0.Σ. 

Βο]ιοίὲ Ίας {]ίς ποίθ: “Αποζοιοςς τππ]έοταπι οἆᾶ, (6 απο.) γεςα., 
Ῥεεο]. Ῥ]]οχ., Ἀοπιρὴ. Θαμίά, Αγ. ῬετΒ, «ἀ1ἱ1., Αππι., Ὑυἱβ., 

Ἠ,, οσπι ΤμαοἩπη. οὗ Μεγοτο εζϊᾶᾶ. πάσης «πῖθ πλέον Ῥτο να]ρ. 

τῆς. ΈπαρΡ, Τηεἱ]ε, Τη, απᾶ Βομοῖα {οἶ]ον; πο Τεχί, Ἑεορρί, 
Τηο πείἰολέ οἳ απ]ονϊζψ ἵη ηνοτ ος στάσης 15 ωβτε[οτθ 5αοἶι, ἐλαύ 

« ᾖποπι αἩ οογοίοιςηεςς ” {5 ευη] Ηθᾶ αξ 4η. αἰνθγμαίῖνο τομᾶει- 
ἴπο. 

! αοῇ Να Ῥοεερβεῖοης”. ἐν τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ. Β66 0Ἠ. 
8: ὃ, ποίθ. Ῥεπη, Φοαχ]θςί, Ἰλαἰκοβο]ά, οσίου, Ἐεπᾶ, Πε. 

Ν. Τορί., κο) αρήας Ῥοΐς.,  αἲξ πε ᾳοεᾶθνοι ;” 6 Ἰηείίθ, 

αππίο εοίπεη (Πίοης” 8. Ἔν, “ος Ῥΐθυς «μοι Ὦθ. ρο8- 

ςεεεαί! ”.(Ητεὐ ιιςοᾶ Ὦγ Ἰπάα]) ἴς α Πέοιαὶ ἰταπεἰαβίου ἔτοπι 1μθ 

γσαίθ, «9 Ῥορείᾶί.”. 1ὲ {5 Ίθςς οχαοῦ μαη {λα τοπάετίηρ οἳ 

λα (Ἓθηρνα, Ὑαυρίου, “8 τ]ο]ιος.” 

} «]ρ τοαςοηεᾶ ς”. διελογίξετο.. ΜΟΙΙΒΟΠ, Ἰ)οδίεγ, Νοτίου, 

Ὠ]οῖς,, Οαπιρ., Βαν γ6Υ, ΑπΠσας, Ἠλε]να]], Μ. 1Πίς νεχρ οοσα(Β 

βονθπίοση Εἶπιος ἵη {ο Ἰ. Ἐοεί. Τη πείνα οἱ ἔμθςο 16 15 τοπᾶετεᾶ 
Ἡγ «τοβδοπ.”. Ἐοῦ. (1ες.). 
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ΧΙΝά ΑΜΕΘ) ΥΕΕΞΙΟΝ. 

σα159 1 Ἠατθ πο τουπι π]θτθ {ο 
Ῥεδίου τπΥ {πί(ςῇ 

16 Απᾶ Το εαϊά, Τς π]] Τ 
ἄο: 1 1] ρΗ1 ἆοπῃ πι Ῥασης, 
απ Ῥα]]ά ατθαίθς; απᾶ 11οτο τῇ] 
Τ Ῥοείοπ η]ϊ ΤιΥ ̓αιὶις απά πιγ 
ροοᾶς. 

19 Απᾶ 1 πΙ]] 6αγ {ο τηγ φοπ1, 
Βοπί, οι Ἠαςύ ππαο] ροοᾶς ]αὶᾶ 
πρ {οτ ΠΙΒΗΥ ΥΘ8Ι5; Ίβο {πο 
6456, ο8{, ἀτ]π]ς, απά Ὦ6 Π1ΘΤΙΥ. 

20 Ῥτή αοᾶ ραῖά ππίο Ἠήπα, ΤΛου 

{οο1, 15 πἱσΏί ΤΗΥ εοπὶ εἶνα]] Ώο 
τοριήτθᾶ ο{ 11θς; {δι Ὑ]οςο 511 
ἔἶοδο ἐπῖποα ὃο γη]σμ οι Ἱαςί 
ρτον]ᾶεᾶ ᾗ 

απβεκς τΕΣΊ. 
. [ο . εν - / 

ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάζω 
8 / 3 

τοὺς καρπούς µου; Ὦὁ καὶ εἶπε, 
- / Α 9) Ν 

Τοῦτο ποιήσω' καθελῶ μοῦ τὰς 
»᾿ { Ξ Ν / . ἀποθήκας, Καὶ µείζονας οἰκοδο- 

/ 3 - / 

µήσω, καὶ συνάζω ἐκεῖ πάντα τὰ 
/ -- Δ ΄ 

γεννήµατά µου καὶ τὰ ἆγαθά 
3 Α - - 

µου, ὃν καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ µου, 
.. 3 Δ 5 Δ / 

Ίρυχη, ἔχει πολλα ἀγαθα κεϊ- 
ο) / / 

µενα εἰς έτη πολλά: ἀναπαύου, 

φάγε, πίε, εὐφραίου. .. εἶπε 
δὲ αὐτῷ ὁ θεὸς, "Αϕρων, ταύτῃ 
τῇ νυκτὶ τὴν ψυχἠν σου άπαι- 
τοῦσιν ἀπὸ σοῦ:. ἃἆ δὲ ἡτοίμα- 
σας, τίνι ἔσται; οὕτως ὁ 

ΒΕΥΙΡΘΕΡ ΥΒΒΡΙΟΝ. 

κο ὃ {ου 1 Ἰανθ πο Ἰρίαρε ΨεΥθ 
ο ϱ.π σαΐμον {ορθίιοῦ ΠΣ 
{μ]ΐ, Απά Ίο φαᾶ, ΤΗἱ5 τη] 
ἵ ἆο; 1 π] ρα ἄοπηπ τι 

κα 8 

ν|Ῥατπς, απᾶ Ῥηϊ]ά σιραΐθ;; απά 
ὕιογο "Τ πΙἩ σαΐποτ {οσαίπος 
αἲὶ πα «ρτοᾶπος απᾶ πι βοοάβ. 
Απᾶ 1 π]] αγ {ο πιΥ 5οπ1, Φου], 
μοι Παρί πιαηΥ ροοᾶς Ιαϊᾶ πρ 
{οτ πιαηΥ 6815, {κο {μ]πε 6858, 
οαῖ, ἀτίαῖς, «Ὁς πιο1γ. Ῥαΐ ἄοᾶ 

ο βαῖᾶ {ο Ἠήπι, «Όπν]ςρ πιαπ/ 

Ώμ5 π]ο]ιό ε]5 5οι] "ἱ5 το πἱγθοᾶ 
οἳ ἔιθο; «ποπ "πλο π]]] Ἠατο 
"πλαῦ "ἔλοα Ἰαςδί Ῥτονιᾶσά ᾖ 

κ Το Ιπίθτοραίίοα Ρροϊηῦ 15 Ῥ]αοθά αῑος “ο” Ὦγ Τ]μοπ., 

ὮηεεΙαγ, Ὀοατ]αίέ, ἈΝοχέοι, Ὠίσς,, Οατηρ., Ἰακοί 8ο Ῥετα, 

α Οπ]ᾶ [αοῖμπι 1”. ῬΒθΐσ., “ Ὑαί πα Ἡς ἄοεα Ἰ”. ο Ὑγοιίς, «ας 

Ρο]! 1ο εναν 13. Ὅαυ,, “ Ἠταᾶ εἷκαὶ Ίες ρἱότοῦ”. ρου, αι θαέ 

ατέ 2” 

1 ρ]αος.” Ῥοπα, Ὠίοἷ. «α. Ἐν. “ ρίσοα,” 6 Βασγ, “ ροῖϊηὲ 
ο 1ει.”. μονο {6 απ ο]Ηρεῖς οὗ τόπον Ἰθιθ. Κπαίποὶ (ἴπ ἴοσ0) τ 

μ Οὐν ἔχω 8ο]. τόπο». Μοβαε]ίς (ποίες ος Ῥος᾽ (αγ. Ἐάρεες, 

Ρ. 901): “ Ίισας ἵπ Ἐναπσε]. 12 1 11, οὖν ἔχω (τόπον) ποῦ 

συνάξω.'  Αστεραδὶν {ο οας ἰάΐσπη, {πα ε]Ηρεῖς εἰιοπ]ᾶ ὃς εαρρ]]θᾶ, 

Ἐγηᾶα]ε [ε]έ Ένα πεοθεεῖγ οἱ Εῑίς, απᾶ επιρ]ογαᾷ «' τουπι,” μοι 

πος οορὶοᾶ Ὦγ {να Ἡ, Ῥ., ἠιοασ]ν ἵη ἀλαῦ, ἴμς ἐναηβ]αίοις (00, ἴο 
ερθαῖς πιοῦθ οουγδο(Ιγ, ἔπς τουῖςοις) ἀῑά τοῦ {ἰα]ίοίσε ἴἶιο ποτ. 

πα Τ σα σα{ῃει {οσοίῃον; συνάξω. ἸΤ1ς Εαέατο Ίιοι πιαγ 

α ργοραπΙΥ τοπάρταά Ὦσ ἴλο Ῥοίεηία],. 66 οἩ, 12 1: 9, ποῖο, 

Της Ῥτορεν εἰσηίβοα/ῖοη οἱ {16 νγοιὈ ἴς “ {ο οο]]θοί,” 6 {ο σαΐλον 

Μοραίμει”. Τηἱς Ἰαδίος ἶς οπθ οἳ {ές οτάίπασγ τοπᾶετῖπσς Ίπ ἴ]α 

Β.Υ.. 9εο Μαί 19:42: 18:20: 93 : 84. Ἰα]α 15:18. ολα 

11 152. ο “Τ οση ραίμον ἑοσείμου 15 11ο τεπᾶστίπς (Όγ ἴἶιο 

αἱ, ευ Ὀ])) οἳ νο Ὑπ]σαίο αμᾶ Ένηρ., “ οοπρτοσοπα 1”. ὔκομεη, 
σοραπα 1”. Οαδία]ο, “' οοραπι. ῬεηἩ τοηᾶετς ἐλὶς νειὮ ὮΥ ἔἶιο 

Ῥοϊεακῖα], « ποτ ΙΤ οπς βίου”. . Ἠτ., “6 ραῖβςο αδπεπισ]ου.” 

Ῥοῦ. (Ἠοχ., συνάγω): “Το σαΐπει ἑοσείμεν” 1, αἴτει αἲ, ἐῑπο 

τοπᾶρυίης Ὁψ 16 ροίοηέῖαΙ εἰοπ]ά ποῦ ὃς ἀεετιοᾶ αρρτορτίαἰς, 

ΈΏ1θῦ 11ο ἰπάϊσαίϊνο {αίπν, “1 ελα] παΐμες ἑοσθίμος;” 1 5ασσαςίθᾶ 

85 4η. αἱίθυπανθ. “ Βορίον, ἵη {ιδ 66ηςο ἁσπιαπᾶσα Ίοτα, ἶς 
οὐρο]οίο. 

5 Τ γπἩ σαΐμετ ἰοσοίμος;”. συνάξω, 368 Ἰ5ύ ποίθ,. ο 
Τπε]να]]. 

5 “Ῥρτρᾶπορ:” γεννήµατά. ὙΝονίοη, Οαππρ., ΊΝαἷκοί, Βαγου. 

Οαεο[ίο, ὅεομομ, Θολοίέ, “ Ῥτονοπίας; ας. οπᾶ Έτας., «(ας 

παΐα βππέ;. Ὢο Ὑγοιία, “ Βνσεισηίεο:”. 5. Ἡν., 6 Ῥρτοᾶσίς;” 

Βου. (Τοος., ὧν υογῦο) “ ργοᾶμεο” Ἀτείδομ.: «Αγιά βοσίοχος, αξ 

Ῥο]γδίαπι, Ὠϊοᾶοσαπι (ἀϊοίξατ) ἆρ ῥγουοπία Αβνούαπι, ΔΕΟΡΠΙ, 

οἷο”. τά4. (Τις) : “ Τναῦ π]ῖοῖι ἰς ρτοᾶασσᾶ.” νευαίαυ (Ἠ]οἳ,, 

ἀπό, ««Ῥτγοᾶπορ τ΄ « Τ]νας γ]ήο ἵ Ῥτοδσορᾶ, Ῥτουρ]ιό {ουί]ι, οἨ 

ψὶρ]ᾶρᾶ, ας ἔἶια Ῥγοᾶπος οἳ α 39η)” οἵο,. Ἐπίπα: "Γεννήματα 

ειπέ Ῥγονοπίας αρτοταπα”. Της πονά εἰοπ]ᾶ πού Ῥο οοι[οππᾶρᾶ 
πλ καρπούς, σλ]οἰν οσσυτς Ίπ τ. 11. 

5 «ΤΙΑΗΥ 1” πολλὰ. Βο Ἰα ο παχύ πιοπιθοτ ο {ια οπίθησο. 

απο ᾳοοᾶς” ἄοσς ποὺ αοθονᾶ πΒι ουν Ῥτοβομέ φως ᾖορηεπάὲ. 

Θο -Λπσις, Ώππγοι, ἸΓακεῖ, Όμαυρο, Βοσ]οξέ, Έθηι, Τϊοπα., ΜΜ. 

Δπ απ ἀΙογπαϊτα τοπᾶριίπς οἳ πολλὰ ἀγαθὰ, “πΙΑΝΥ ποοᾷ 

Εήησε”. Θο Βεαη]οῦῖ, Τποια., Ῥθπῃ, Μ., Θμαυρθ. 

α «ρᾳπζ,” φαρρ]οπιοπίανγ ἵπ Όλο Ἑ. ., 16 5αρο:Ππους, απᾶ πγοα]ς- 
Θη5 {6 {οχοο οἳ ἐῑθ ιοισΏί. Οπής Ὦν Ἰεβία, Βδυσ]οίέ, 

Κουίου, Οωππρ., ὙΓακος., Κεπᾶ., ΑπΠρτς, Το] γνα]. 

τα Ὀηψῖθο παν /” Ἄφρω». Ἐλοϊνα, Θεο οἩ. 11 : 4θ, ποῖθ. 
Βγιίαο, }άα5ὸ νά (« ἵπορα πιοηίς ”). ; 

: «1 τοαἰγθᾶ :”. ἀπαιτοῦσιν. Ἰεπᾶ. Τληοτο 18 πο πεοθεαῖιν 
{ου τοπᾶσίηρ ιο Ῥιθεεπέ ἴθπεο Ἠθυς α5 α {αΐατθ,. Τὴ9 [οσπιθι Ίς 

πιοςῦ οκαοξ απᾶ /οτορῖο. ἈῬ]οσπι[, (ὑπ Ίοεο): “ Απαιτοῦσε πηΏγ, 

ην αΐα]κον, απά οἶμαις, Ὀο τοσατάθᾶ ας Ῥοϊεοπαὶ ἔοτ Ἰππρειδοι- 

αἰ  Ῥαφου (1κ., ιν ζοσο)τ "Ἠαο 1ρ5ο ποσίθ ππἰπιᾶπι 5ατα 
ταρθππέ ἃ {θ. Ἡγ α ΟΟΠΙΠΙΟΝ Ἀξσθ, οβροσῖα]]ν ἵη Βοηρέανα] 

Ρ]ινακοσ]οσγ, ογοπές ανλίοϊι αὖς {ο ἐπαπορίτο ἵπ ιο Γαΐασθ, αἲς ἆδ- 

πο ρεά Ὦγ νουῦς ΊΠ ιο Ῥτεξοπέ {θηςθ, απᾶ πίς ἵς εεροοία]!γ ἔλπο 

(αοῦ ἵη ἐς Ίαπσαασο οἳ ῥγεάἑαέοη. 119 εσγαϊπὲ οἳ ενα Γαἶβί]- 

πηθηέ 15 {λά παπάς Ῥεοπιποηῦ, Τη θασἩ σ.805, α Πέθια[ ἐναπε]αζίοη 

16 αἱἰοσοίλου Ριθίοναυ]θ. Τῆας Ναί, ὃ :10, πᾶ» οὖν δένδρον μὴ 

ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἑκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. Ἱηίς | [8 

Ῥτορο]γ τομᾶοιοᾶ ἷα μα Ἐ. Ὁ., ---' ἵδ Ῥονη (6υτ) ἄονα, απά 

οᾳ5ἱ--.”. 90 λΙαίέ. 96 : 9, μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται, 

καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται-- Ἡ. Ὑ.ι " που Ὅνο ἆπγς 

Ἰς ἴ]ο ]εασί ο) 11 Ῥαββονου, απᾶ ἐλο Θοι οἳ πιαα ἵς Ῥοναγοᾶ.” 

Ἐῆλπαν, ἆ 255, Ἡ. 8. Τπο]]ορο, ἄΤαπΗ., {δο, 085, ὅ, ὃ. 

εαποντ”. δὲ. Τηἱς ρατίο]θ 1ς οἰπιρὶφ εοπἐύπιιαξίυε. Ἡι 08568 

οἱ {λιίς Ἰήμᾶ, {6 ἵς τοηᾶστοᾶ (Βοῦ., 1.οχ.) “δι, ποιυ, απἆ Λιίλεν, 

απᾶ {16 1κο.”.. ο ἸΨείίθ, “ παπ.” 

« «πῃο η] Ἠανθ;”. σίνε ἔσται Ά889γου, Ἰζοπᾶ. (ἡ θα] 

Ῥηγο”).. 1ρ6υ.,  απἰόπ ἰεπδνά ἳ”. Ἠου. (ς., εἰμὶ)τ “ια 

ἴἶε ἀαἰίνε οἳ α ποιἩ 05 Ῥτοπουη 98 Ῥτοβίσαίθ, {ο ϱ6 {ο αἩγ οπ86, 
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ΚΙΝα σΑΛΙΏΕ᾽ ΥΒΗΒΙΟΝ. 

21 Ῥο ἐς Ίο ἴ]ιαί Ιαγοί]ι πρ ἱσθας- 
σχος {ου Ἰάπιεοί{, απά ἶ6 ποῦ το] 
ἰοπατά αοᾶ. 

232 Απᾶ ορ 5αὶᾷ ππίο Ἰής ἀῑδοῖ- 
Ρἱ65, Τπεγείοτο 1 5ΑΥ ππίο οι, 
Τα]ο πο Πιοισμέ ἔου γον ο, 
νι]ιαῦ το εἶια]] θαῦ; Ποί 1ου {0Σ λα 

Ῥοᾶγ, π]αί το εἰια]] ραί ο. 
25 Τ]ο Ἠ{6 15 πιογς ἔλοι πιθαί, 

απᾶ 1μο Ῥοά {ὁ πιοτε ἴληη ταῖ- 
πιθηῦ, 

24 Οοηβίάει ο ταγοµΒ: {ο 
Ώι6γ πεϊίμαυ 5οἵΥ ΟΥ 1θαΡρ: π]]ο] 
ποἰἔᾖθν Ίανθ 5ἰόγ6-όι5θ που Ῥαγη; 
απᾶ ἄοά {εεάσίΏ ἔποπι. Ἠοιν πππο]ι 
11ΟΥ 89 γο Ραίΐεν να. ἴιθ {οψ]εῖ 

'Θεὸν πλουτῶν. 

σησθε. 

απΕΕΚ ΤΕΣΤ. 

/ 9 Δ ] 
θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς 

5 Ἠΐπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς 
αὐτοῦ, 4ιὰ τοῦτο ὑμῖν λέγω, μὴ 

μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὁ ὑμῶν, τί φά- 
γητε’ μηδὲ τῷ σώματι, τί ἐνδύ- 

ὃ ᾗ γνχὴ πλεῖόν ἐστι 
τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σώμα τοῦ 
9 , 94. / ' Ν 
ἐνδύματος. "'ἹΚατανοήσατε τοὺς 

΄ .λ ' 

κόρακας, ὅτι οὐ σπείρουσιν. οὐδὲ 
θερίζουσιν' οἳς οὐκ ἔστι ταμεῖον 

Σοἲ ο , κ « Ν .. 
οὐδε ἀποθήκη, καὶ ὁ Θεὸς τρέφει 

.... - -- ' 
αὐτούς' πόὀσῳ μᾶλλον ὑμεῖς δια- 

ΒΕΥΙΞΕΡ ΥΒΡΗΡΘΙΟΝ, 

«Τ]ῃης στο] ἐξ δε ιο δὴν ἠίηη, Ἠγ]ιο 51 
Ἰαγοῖῖι αρ ὥποαςαγο Του μήπιδα]ί, 
απά 5 πού }ἰοΙ ἑονανάᾶς οᾶ. 
Απά Ίο βαϊά {ο 5 ἀἱβοίρίος, 25 
Ἐμονείοτο 1 54 {ο 7ο, «ο ποῦ 
απχίοις {ου γοιγ Πο, χγαῦ γθ 
ε]α]] οαΐ; "που {ον θιο Ῥογ, 
π]αί γο Ἰα]] ραΐ οπ.. Τ]ιο {6 
16 1που9 λατ Ρί19 {οοᾶ, απᾶ ἴ]ιο 
εροάγ, Ώμαη ιο γαἰπιθηί, Όοι- 24 
εἶάαυ ἐς γαΥοης ; {00 {Που πθί- 
{μου 8Ο ΠΟΥ 16αΡ ; «ου. ναγο 
ποϊί]ον βίοις-Ἀοιδο που. «ὔανπ, 

Σαπᾶ γοῦ οᾶ {αθᾶσίι Ένθιι; 
δος Ἠοπγ πο] πιογο γα]αο αἲθ 

[νὰ ο 

πα Τ]ῃς: 7. οὕτως. Ὀ]οξ., ἸΓαιοί, [ζουᾶ., 

Ἐηονα]]. 

5 πο] ἴέ ὃο τὴν Ἱάπι Τηοτο 18 απ οΠ]ρεῖς στο. Τγπᾶα]ο 

βαρρ]ίεᾶ 1έ γή δν ο ἴς Π τί πι Τη ς, Ἶο τνας οορίοά Ὁγ 

Όπαππιου, απᾶ ἐῑιο ευθγαῦ. Τπέμαυ απᾶ Ώο Ἰαίίς, “ σο]οῦ ος 

(Ξ- οις οο]]οηαία] «5ο 6οῦς Πέ}: Ῥε]ς., “τς Λο πε ἀέρη ς'' 

απ Β. Ἐν, «Ἡ 6η οδὲ αἰπεὶ ἄο οσ]αί;”. Ώο αγ, “οοκέ ο απ 

Απ]το α ορ]αῖ 1”. Ῥιοδαβί, ἁ οοθί αυυέεπε 9, οά ,”. Τία[ίαα, ““ ους 

αυἱεηπε ἆὲ οοἶαί, οι. Ὑγαχκοξ. απᾶ Ἰονίοη, 6 Τ]ας [Πέ {5 ψί] 
Ἠϊτα]ο Οαανρ., “Θο Πέ θα] ἓξ σε Πάπα]. Ἴλονο 16 8ΟΠ16- 

ἠήης Ἠαγαῖι απά οὔδοατο {π ἔπο Ῥήταφο οἳ ἴμο Ἡ. Ῥ., “ ο ὁς Ίιθ” 
Γυήπορ] (ἴπι Ιου): «λα ευεπίεί, Ἰιε ΕδΙ 8015 {οὕτως 5ο. ἔσται) 

ἠοππζηίς, ομί δὲ ὀομα, οπᾶνισα, εὖ Ῥογίζατα, οοπσεντ!, οσο”. Ῥ]ουπιί. 

(δι ᾖουο) 1 « ἠραπίης, οιιε]ν {6 ἰ]ο απο το.” 

Τποπι., Ἰδοτίον, 

3 Ἓρ ποῦ αηχίουςι ”. μὴ μεριμνᾶτε. 5988 οἩ. 10 : 41, απᾶ 

8:14, ποῖθ, ζοηᾶ, «Αποιἃι, Τποπι, Ῥθηα, οαπ]εῦθ, Ν ογίος, 

Ὑποϊαί, ὄλννο, Μ. 

5 ΠΟΥ: μηδὲ. Μ., που, Ῥθμα, Βοαχ]αξξ, Βαχρο, Ν ογέοη, 

Ὑγοαχκεί, Όαπιρ., ζεπᾶ., Τ]νο] να]. 86ο οἱ. 8 : 11, ποίθ. 

ὃ «πο [οοά ;”. σῇε τροφῆς. 19 αχἰῖο]ς εου]ά ποῦ Ός οτι ε{θᾷ 

Ὀσίοθ τροφῆς. 116 16βδοἩ {0Υ τοἰθϊπίης ἴ6 Ῥαίογο φνυχὴ, ἵ8 ο αα]- 

1 ναᾗὰ Ἰθιο. “Μοαί” α8 α σεηατίο οτι [ος λαίευεΥ ο εαί, ἵδ 

ομβο]είθ. Θο (ΗΕ, Υ.) Αοΐδ1ά :17. ὅαβ, 115. Τὸ ἵς τοπάσιθᾶ 
μ{ορᾷ 3 Ὁγ 1λοπι,, Ῥεηπ, οσίου, Ὠ]οῖς, Ἱα]καῖ,, Οαπιῤ., Θάπγδυ, 

Ἐλαίπις, Βσα]σ., “ Ἡεί νοσᾷσε] ;” Ὦο ἸΜεἰία, “ ας Ναμναπσ:” 6, 

απᾶ 3. Βγ., “ε]α ποατίίανο ! 1999, οἱ αϊπιεπίο ;”. Ῥ]οδαδ, “1 

πιά απιθηίο -”. Τέα]., “ Ἡ] οἱοο”. Που. Ν. 1ε.ι., Ῥοδδσπ. Ώαπίς], {ο 

μ βάρη,” 

54 Τμο βπρρἰοπιοηύ οἳ {πα . Ῥ., “ἐξ πιονο) αἴίου “ Ὀοᾶσ,” 18 

5αροχῇπουβ, Ῥτορροᾶ σγ Ορ. » Τ1οπι., Ένηη, ἸΜοτίρη, Ῥανγει, 
Μ., Κοπᾶ., ΦΗ80ρ8. 

4 «ηλ χαἰπιεηέ;”. τοῦ ἐνδόµατος. πε αγΏοῖο 16 Ῥτορει]ψ 

ταἰαἰηοᾶ Πογθ Ὦγ Ῥδυπ, ΒαΝΥεΙ, Ἐλοίτις, Ῥε]σ., Ὀς Ὑγείία, . απά 

5. Ἐγ., 1.ε9., Πέ4., Ἠευ. Ν. Ίορε., απᾶ Ώαπ. 9ε8 ]α5ἱ ποῖθ. 

ε« Ώ16Υ :” οἷς, ἩΜ., Οναμπιον, 1 επᾶ., λοη., Β]αχρθ, οσίου, 

Ἠα]κε[, βαννγεν, Μ. 

ΣΑ. ὥπύπα 16 ρ]αοθά αἴῖον “Ώαγη,” ἵη οοπ/{ουπηϐψ πξ]α ἴῑιο (οτί, 

Θο Ῥεμῃ, βμαυρε, Ν ογίο. 

ὅ ας αμᾷ γδῦ;”. καὶ Ῥου {πς 16ο οἳ καὶ, 5θο 6. 8 : 18, ποῖθ, 

Θὐπανό (ἄταπι,, 0185, Έεπι, Ρ. 186) 5αγα: "Τα εἰαᾶεηῦ πθεᾶ ποῖ 

Ποβίἰαΐέο, βοπιθίΊπιοβ {ο τοηάθι΄ καὶ ὑτὲ, 0Υ, Π10Υσουσ, οίο,; Ὀαί εί 

Πάπὰ 1οπησπ1ρες ἐλιαῦ Ες Ἰμουίγ ἵς ἄπο {ο {λε παξωτε οἱ 1ο σεηἰὲ 

πποπὲ νν]λο]ι ἵς οοπηθοϊθᾶ σηἰΕ]ι. καὶ, ἀπᾶ ποῦ {ο ένο γαυγίηρ δἱοη]Π- 

οπἱίοη οἳ ἐς ραχθίοῖθ 1βο]ξ (Οοπηθοίίπα, α5 16 ᾖοσΒ, οαιιδθς οἱ αἱ! 

ςς, οἶέμος 5γπουγπιοῦδ, οὗ αἀγαιδαίίνα, ἐἰίλον ρανίς οἳ 136 6απηθ 

πεπατῖς θεηίσηοθ, οΥ ρΏνί5 οξ {ιο 6απθ ἀἰξεοινςθ (καὲ οοπ(]παφ[Ιτθ), 

ἴιο αοἰιοὶ το]αίῖοης ἡναῦ οχἰεῦ τααΥ Ὀδ Ῥτοραι]γ οχρτοβεεᾶ ἵπ α 

ἑληε]αίίοη, αἰθμοαρ] καὶ, ἵπ απᾶ Ὦγ Εδοίς, ἀοερ πὸξ τοδ]]γ απᾶ 

ῃιορει]ψ ἀεείρηαίο ένα.” 

 α Ο{ Που ππΙΟἩ πιοτθ τθ]ηθ 19 6: πόσῳ μᾶλλον ὁμεῖε 

διαφέρετε. “ο δε οἳ γα]αθ” 16 νο τομᾶστίης οἱ 5 γειὈ 1 
(8. Ῥι) Μαἰ{, 10 : 81, πολλῶν στρονθέων διαφέρετε ὁμεῖς, “78 

419 ΟΓ Πιογο Υα]πο {λαή ηαησ ββατιοΏς.”. 9ο ἵη 1116 ραγα]1ο] 

(6απ1θ Νογάς), Τα]ο 10 : Ἱ. Τ1ιοας] 1 τοίαῖα, « {πδ᾽ Πΐς ἶς Μοτο 

μας,” ην. 28, 1ὲ 16 οπ (ο ᾳτοππᾶ ἐ]ναξ ἐμο νου ἔλουο ἵ5 βἰπηρ]7 
ἐστι (ἡ ψυχὴ πλεόν ἐστὺ. Ίλο αὔ]αλοῦ πόσῳ 19 1π νου οἳ Μήβ 
τομᾶειίπς, Οοππεοίηα {ὲ πι Όλο γειὈ, 19 Ἠανθ {1ο ἰ]ιουσδί, 

«Ἠου πηποἩ ἄο Το 5αχρα55 με Ὀἶγᾶς Ίη γα]πθ,” ου, 1η οἴπου 1ΥοΓ88, 

Ἱπαρ]γίης Ῥοββοβείοῦ, ον Ῥνοροτύγ.”---Ώγ ἱπνοτίπς {ιδ οοηβίνπο- 
που, 16 πια 8 γομᾶσγεᾶ {ο Ίαυε; 1μι]κο Ἰ : 41, δύο χοεωφειλέται 

ἦσαν δανειστῇ τινε, “ὰ ορταίη ογοᾷέου Ὠπά πο ἀθοίοις” (5. ὅ., 
Τους γνας α δουίαίη ογδά[έου γ]]ο] ηαά πο ἀαὈίους ”). κο 
6: 52, ποία ὑμῖν χάρις ἐστέ; (Έ. Υ.),  π]ναῦ ἰναπῖς, (Ώναπ]ς) 

Ίαγα γοῖ”. ὅομα 18 : 99, ἔστι δὲ συνήθεια ὑμῖν (8. Υ.), “ δαῦ 
χ9 Ἠργο 8 ουςῦοπι.” ΄ Βοαπ]θίέ, Ὀἱοῖς., ανα]! ῬοβῬεςς.” 

απλα” ἃ, Νοχίου, Ὠἱαῖς., Κεπᾶ. 1μεγ., “1ο απθ.” Όυτ 

ἰάΐοπι οοιγθεροΏᾶς πι {πο ἀγθαῖς ἵπ οπως ἐἶιο απἰθδεάρηῦ, 1η 

01965 Ἰ]κο 5, 1ης θκρτοξεῖου ἵ5 θᾳπα]]γ οἴθβχ, πιουθ οοποίθε απά 

[ογοίρ]ς, ναι 16 ππου]ᾶ ὃς 1 “ έλος ἐΠήησς”. ελου]ά ος Ἰηςου[οά, 
ῷο Ἰγείά, “ πνηβ.” 

πα Ἴλοι αςῦ ρχον]άρά ς' ἠτοίμασας, «Α5 αἩ αἱἐευμαΏνα 56Η” 

ἀειίπα, ' οι Ἠαδέ ρορατεᾶ.”. 89 πθαα]σ ἵπ {16 Ἡ, ν. 
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ΚΙΝα ΖΑΜΕΕ) ΥΡΗΘΙΟΝ. 

26 Απᾶ π]ίσμ οἳ τοι πει ἑα]κ- 

πα ὑιοασΗί σαν αάᾶ {ο Βὶς ἰαίτο 

οπ6 οδοί 2 θεῖναι 

26 Ἡ γ9 ἴ]μοηυ Ῥο ποί αΡ]ε {ο ἄο 
ων ὅ 26 πηχυν ένα; 

απεεκ τη. 
/ ι Ἆ . Α 

φέρετε τῶν πετεινῶν; 

ἐξ ὁ ὑμῶν μεριμνών : δύναται προσ- 
ἐπὶ την ἡλικίαν αὐτοῦ 

«ΠΕΥΙΡΕΡ ΥΕΠΒΙΟΝ. 

16 τίς δὲ|Υο ἴναπ !ιο Ὀἰνάςτ /ουν νη]η]οἷν 26 
οἱ γοι «Ὦγ Ῥεΐπς αησίοιό, 1681 

αἄά ο ους πίο 1ᾳς [6 16 26 
εἰ οὖν οὔτε ἐλά- | Ώνεῃ 'γθ ϱαη. ποῦ οἆο ου]ηαέ 15 

«ΤΟΝ ΠΙΠΟὮ πιογθ γα]ααβ]θ ατὸ 7ο παν ιο Ῥἱγάς 1”. Βοῦ. (Τεχ., 

ὃπ υεγόο) τ  ΙΗ α σοι. ἐο ἀῑβίον Ίνοπι, ο ὃς οἵ]ιαν ἔλαη; ππᾶ 8ο 

ἰο 98 ΠΟΤΕ, ΟΥ θ6ἱ1ΕΥ ια, ἴο δυΥρα59, ἴο ὧοεῖ”.. «ΑΝ απ αἱίθυπα [ίνα 

τεπᾶετίπο (88 Ώο ἸΓείέε), “οι πηπο] ἆο 76 δα)ραςς 1ο Ὀἰνάς 1” 

π]οσι., «οἱ Ποιν πιαοἩ ϱ1αΐθς να]πθ το Ὑαῦῖ”. Θοαηείν απά 

Οπππρ., « Ποπ; πιασἩ πιογθ να]παρ]ο αγο γοῦ”. 1βογ., « Οαάπίο πιας 

γα]εῖς γοβοίτοξ---- {3 

τα ϱΒιο Ρας ἳ”. τῶν πετεωῶν; 8ο (Β. Υ. Μα, 8:20: 
18184. Ίω]κο 9 : ὅδ. Έοπη. 1 : 48. ὅα5. ὃ : Ἱ. Ῥεπη, Ὑε]ςγ, 

Νονίοα, Ὠίοῖς., Κω, βαπνγοι, η μοπι, 

) «Νους» δὲ παίοί Το. (Τοχ., δὲ) : 
ποπ 

” ΟοπΏππα νε, 

καρτ Ῥοΐης οπκίοις 1” μµεριμνῶν. Ἰοπά, Μ. «ΑΙοτηαίνο 

τοπᾶρτίης (ας ο Ἰψγοαίίο, “' πξ βεἱηθη ῬουρεἩ "), “ Ὁγ 18 απχίθίγΟ” 

Β6 οἱ. 10 τ 41, ποίο, 

1 ἁροἩ αἲά ο ουήὲ;”. προσθεἴναι-- πῇχυν ἕνα. Τλίς απγαησο- 
πιοηύ 18 π1ο9 1ὴ αροογᾶσΏορ Εν οἈγ ογάΙπαςΥ δις Ἰοφεπάί, ο 

Τοιῦ., Ῥεηη, ἸΝοδ]εσ, Ὁματρεθ, Ἰουίος, Ὠίΐαις, Ἰαἷκθί, Βαπγον, 

Κεπᾶ, 

τα {ο Πΐς Η{ο 7”. ἐπὶ τὴν ἡλιμαν. Ἠοῦ. (Τ16χ., ἐπ υετζο) : “Ὦρε- 
οἵα]γ ασᾳ, Ιέᾖο, Μαϊ. 6 : 91, αἳ Τα]κ 12 : 25.”. Ἐοῦ. τεπιατῖςς, 

Όαῦ «ί]λοςο πο Ἠανο ἑαπο]α[οᾶ ἄνο πνονά ΄αίαίωγε, ἵη Ί]νοδα 

ϱ0565, Ἡατθ ἄοπο 16 ασαἰπῦ ἴμο σοηίακί. «ΤΗ 16 {11ο τοπᾶστίης 
οἳ Τλοπι, Ἰδονίοη, ἸΠΓαἰκοβο]ᾶ, Οαπιρ,, ζοπᾶ., Ἔθομγ (ποίὸ οἩ |. 

Αησαθ), Μ. ἈῬομοίᾷ απά υπο], ο υἱέο βυο ;” ῶο ὙΓοϊίο, “ εοἵ- 

που Τορεηθ]ᾶησθ” ὙμΜεδ]αυ, Ὠϊοικίπδοι, Τπεἱπα], “ασε”. Το 

Ριάπιατ 6οΏ8ο οἱ ἡλεμία, Ίπ οἱαδείο Ἀπίλους, ἶ6 ἐίπιε ϱἳ 11], ασε, 

Τα, ία, σοπουα]]γ ασε, ἐῆπο, 19 19 αἷξο Ῥεοη αρρ[ῖοᾶ {ο ἴἶο 

Ῥοάγ, σίαήιγο, βτοιυή, π5 Ὀοΐης α θἶση οἱ ασθ. 144. (1μ6κ.). εις 

ἵ8 Π]ο ρτουαδϊΠέψ να ταπε]αίους πτοα]ά οὖεὈ Άανο ἐλοπρέ ο 

τοηβρτίης ἐπο γγονά Ὁγ “ δίαέατο ”. Όαέ ῄοπι ἐμο Γιοῦ οἳ Ἡξξ 6ΟΗΠΕΟ- 
ἄοα δι πῇχυν. 9 Ἠανθ 8Ἡ Ἰάἱοπιαξίο οκριθεείοι οξ {16 5απὶο 

Ἰἠπᾶ, «-ᾱ 6ραη οἳ ᾖπιθ.” 8ο ἵᾳ ο πο Κπονα Ώγπιη : 
κ ΤΠ 6ραπ οἳ 1ο πῖ βοοα Ὁο ο)σ. 

Ἡ]ουχηί. (8. 05Η) πηα]κος {1ο {ο]ἱοπίης τδπιατ]ς ου 5 Ῥήτας, 
πηιῖοα οσον 11 11θ Ῥαγα]εἰ, Ναι 61 21: “ Τ]ιο αποϊοπῦ ο0ΠΙ- 

πιοπἰαέοις, απᾶ πιοβὺ ταοᾶθση 0Π88, αβδίσι {ο ἐμίς ἴουπι {1ο β6ης6 

οἳ οἰαέωτε; οἴλοις, Ιοινενου, πιοΥθ Ῥχοροπίγ (1 εήπίς ἱπίθερνοῦ 19 
αἰαίίν ππεηςώγατη ; 8ι 89ΠΕΘ βαχα]γ {αν 1ΠΟΤΘ βυήπΌ]ο; ἴἶπο αἁπιοπί- 

ἤοῃ Ῥοΐπα ἀῑτοοίθᾶ ασαἰπςέ θχορεείνο ̓ απχϊοίγ 88 {ο 1οοᾷ απᾶ 

οἰούήησ; ψηοὮ πο ου Ίαγο α Ποσθαθατγ οοπηθοξίοη γη ε]ι νε 

2τεκογναἰίοη. ο) γε, οπΏ Ἰαγς ποὐλίης ἵπ οοππιος πα θἰαίαγο 
}Αορογᾶΐης το {με ἸαίίαΥ {πίθερτοίαίίοη, ὔλοα, {16 αισυπιεπέ ἶ6 πιοδί 

{ουοῖρ]θ απᾶ οοπο]αςίνθ, {ο εἱνου θ ππβοίδεξησες ος πηαπ” σατ6, Ὦγ 

{μθ Ἡα]ρίεεσποςς οἳ 148 οοπά(άοῦ; Ῥθσβ1δθ ηΟ ϱ316 οἱ 18Η, Ίοτυ- 

οσοι βΧΊΟ18, ο πιαίρη]α]]γ αᾶᾶ {ο ιο Άσθ ΟΕ πιθπ.---ῆχυς, Η]κα 

οἴ]μο παθαξιγες οὗ οσίοηέ, ἵ9 πού απο ασπΒ αρρ]εᾶ {ο ἁαναδίου 

δ, (Ε. Τὸ), “ Βελο]ά, ἐἶνοι Ἱναδί πιαᾷς πιγ 
ΗΠοῦ., ο ΠΩΣ ήπιε πει Ἀσπι- 

ΎγοΗς 19 

ο (πει Όεο 5. 9 : 

ἆαγθ αξ απ Παπάῦτεαᾶ 

πιασµας, ὦρ σπιθαμὰρ ἔδωκας τὰς ἡμέρας µου. 

ψο]] ραγορ]ταςθᾶ {1ίς πιθίαρ]ος: 

“Α ερᾶτ {9 αἲ ὑμαῖ σνὸ σαΏ Ὀομςε, 
Ἆπ Ίποῦ ος ἐνο οἱ πως. ὁ 

Τνομοῖι, αἴίον τοπιατ]κίης ναί γλβπιας Ίνας 116 ἠτεί ψ]ιο δασςεεί- 

θἆ ἐς γοπᾶστίης οἱ ἡλικία ποῦ Ὁγ « σἰαίιγο” Ἐαὲ ὉΥ “ζεησί] οί 

δε” αεοίσυς νο [οἱ]οπήΏα 16ᾶβοη5 1 {νο οἱ ἐμίς ἐπέουρνοίαίίου : 

«1. Τηδξ παλαία] τ]οοτίο οἳ ἩἨ]οἳ ουχ Τωονά Ίνας {ο ᾳτοαῦ πιας- 

ἔσ, Ἠθ που]ᾶ Ἠανο αἀάποσᾶ 8ΟΠ1Θ ΥΟΥΥ βπια]! πήθαδάνο, απᾶ 

ταππϊαᾶοα Πΐς Ἡθατοις Ἴλλαῦ {που οοἑ]ᾶ ποῦ αἀά έναν ἡἐμίς {ο ιοῖτ 

εἰαίστο; Ἡς που]ά ποὺ Ίαγθ αθάπεσά -α οποῖξ, ή οἷι {5 αρουῦ α 

[οοῦ απᾶ α μα]έ; Ῥαέ Ώςε πνοσ]ά Ἠαγο ἀθπιωπᾶεᾶ, «Πίο οἳ- τοι 

ψήέα αἱ 7οας ομτ]ίησ απᾶ ΟΠἵο οωη εᾶ Άη ἐπο, ος αν Ἰαΐν'ς 

Ὀχσαᾶ (1 {ο Πίς βἐαέατο 8’. 2. Μσα ἄο πού ρἵαοἰἱόπ]1γ ἴα]το {ουσ]1έ 

αὐοαέ αάάῑσς {ο ἠΠοίγ βἰρίανο; {ΐ {5 πού απ οβ]εοί οἱ ἀεβίτα {ο οΏθ 
Ίπ ᾱ Ὠιοιθαρᾶ ἴο ο {α]ΐος έδα ασἆ Ίμας πιαᾶς Ἱέπι ; ἐπί σου]ᾶ 

Ξοᾶτεσ]ψ λεγοίοτο Ῥο οἰίθᾶ α8 οπο οί {ο γαῖη βοΠοϊέαᾶες οὗ πιθα. 

Οµ ὧν οίιθι λαπᾶ, οπετ} ἠλίπς εχαοΙγ Βΐ5, πΊθι νο πωᾶσιςίαιᾶ 

ος Τιοτᾶ {ο Ὀρ αθίης ής απεβδον αΌοπί Όμθ Ἰεησίῃ οἱ Ηΐ9, 

118 ομο18, πν]οἩι ἵ6 πιασᾶ πο οοπρατθᾶ πα αν πιοπ/5 δἰαέατο, ἶ5 

Ἰπβη εοεἰπισἩγ απηθ]], απᾶ, ἐλενείοτθ, παοξέ αβρτοσία{θ, Ψμου οοπι- 

Ρατθᾶ {ο Εὶς Ἰθησίλ οἱ 149,” εἴο. απο] (ου ρανα]αί, Ἆα(ὐ, 

6121): Νοβᾶο--Ἴοου ἡλωκία αοἰδίοπι, γα 6πΓΘΗΠΙ ποἰαΐ, οςί 

οππι βθπιο ἆθ το, ᾳάαπα Ωνἰᾶο ἀεείᾶριατα Ἠοτηίπες 5ο]εηῖ, εξ ἵπ 

Ριοθάςπἡρας Εσέπτι θεξ ἄς οπτο οἱ οὐ εογρογίδ; ἃο Ῥοδίογ]οτί 

βαὶέ γ. 28, ἄο Ῥτίουί οἵσο υ. 27, αἲ υἱέαπι γετο βηθοπίωμᾶππι, 60Υ- 

Ρᾳ8, ᾳπθ γεβἠσπάπαι, ηἰ{1. Γαοῖὃ σἰαέαν ἱπονοπιθπίσπα” ΤΗΘἩ. Υ. 
γοηᾶστς ἴλο ππονᾶ ὮΥ “ασθι” ουν 9 : 31, 28, απᾶ Ἠεῦ. 11 τ11/ 

απᾶ Ὁγ «αἰαίανο” Μαΐς 6: 27. Τακε 21525 1213261 19 : 8. 

Ώρὴ. 4 τ 18, πη]οξ ατθ ἐῑο οπ]γ {πβίαποθς {ω πλίο 16 οσσατς, 1π 

αν Ν., Τ, 

α «ἳρ ζ4Π ποὺ;” οὔτε- δύνὰσθε. ἩΜ., Ἐορά., Τμοπὶ., Νοτέοη, 
Ρίοῖς., Ἰμαίκαξ, Οαππρ., θανσες, Τμοἰν/αῇ. Ἔλλε χοηᾶσῖης οἱ ἐῑθ 
γοτῇ, Ὀείοτο αἩ πβπίάνο, 16 παογς οοπαἶδθ απᾶ θοοογᾶρηξ 1 οὓς 

δις Ἰοφιιεπάέ, Ἠνά]ο 1ὲ 15 θᾳπ]Ιγ αοσαγα(ο πηα ἐλοί οἳ {με Ἐ. . 

ο «ο. Ἠστο « 0” 18 ἐα[ίοἰσεᾗ (α5 Ὀγ ἸΥ 65ΊοΥ) οἩ ἔ]ο ρνοηᾶ 

ἐναί ποιεῖν ἵβ ποῦ οτργεδεεᾶ ἵπ ἴο ἴοκί, Όας απᾶοικἑοσᾶ. ο 
(ποιεῖν, Ρ. 408): ““Αριά Τ4Ιό.Π1 ἵη Ἔγαιςα. 19:26, Εὶ οὖν οὔτε 

ἐλάχιστον δύνασθε (ο. πουεῖν). δὲ ἐβίδιμ πε πι ζπτιωη θιεῖ(ίεηι 

ῥοδοίείο (ἱιοσγθ).”. Ἐοῦ,. (1μοχ., δόναµαν): "'Αηροϊαίο]ν, ου ΥΠ 
ση .. παρ]ϊθά οπά τόπᾶ]γ 5ασσοςἰεᾶ Ὁγ {μα οοηίοχέ, ο. ϱ. Μαἰῦ, 

8. Μας 6 19, οἱο” 

ρα γη 16 Ἰσαςε;” ἐλάχιστον. Μ. ΤΠί πονᾶ πια Όο Τ6Ώ- 

ἀοτοᾶ “]εαςί μία.” Β11, ας τθαᾶθις πιου]ά Εποαθηξ]γ επερ]ασίσε 

α (λΐηο” ταις ἔπαν ο Ἰορςί,” Πιο βτθῦ ταηᾶρεῖης 48 Ῥγδίογαλ]θ, απᾶ 

Ἠα5 ἐἶιο αἀναπίασο ο οοποίξΘΩΕΒΕ. 
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ΚΙΝΑ σΑΜΕΡ) ΤΕΠΘΙΟΝ. 

ἴπαί ἠήπος πλοῖι 16 ]6αδί, π]ιγ ἰα]κο 
6 {οασ]ιήέ {ου ιο τοξῦ 

31 Οοηβίᾶστ {ο Π]65 Ἠογγ {Ία7 
6τοπ: {αγ {οι πο, {16γ βρῖη 
πού; απᾶ Υοῦ Τ εαγ ππίο τοι, ἐμοῦ 

. Ῥο]οπιοα ἵπ αἲὶ Ἡϊς σ]ουγ πας πού 
ατταγθᾷ Π]ο οπθ οἱ έμςρο, 

38 ΤΕ ἴνοη ἀοἆ 5ο οἸοί]μο {οι 

αΕβξΕκ ΤΕΣΤ. 

χιστον δύνασθε, τί περὶ τῶν λοι- 
πῶν μεριμνᾶτε; ᾗ' Κατανοήσατε 

τὰ κρίνα, πῶς αὐξάνει:. οὐ κοπιᾷ, 
οὐδὲ νήθει: λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ 
Σολομὼν ἐν . πάσῃ τῇ δόξή αὐ- 

τοῦ Τεριεβάλετο ὡς ἓν τούτων. 
ὃ εἰ δὲ τὸν χόρτο». ἐν τῷ ἀγρῷ 

ΠΕΥΙΡΘΕΡ ΥΒΗΡΙΟΝ. 

Ἰθαδί, σνγ “ατο γοι απηχίους {οΥ 
Όιο ος. Οοπβῖᾶςς 116: 111165 21 
μον Πιθγ 6τοπ : 16γ {οἳ] ποί, 
.ΠΟΣ ρίπ; γοῦ 1 54Υ ἴο ου 
αργθη Φο]οπιοῃ ἵπ αἲ] Π18 βΊουγ 
παδ ποῦ αγγαγεᾷ 'Ἠκο οπο οἱ 
ᾖιερο. "Βαΐ, Ἡ ἄοά 80 "ο]οί]- 28 
αν ο σναδς π]]ο] ἴο-ἄαγ 18 

61458, πημ]ο]ι 15 {ο-ἄαγ {π {1ο Πο]ά, 
απά ᾖο-ποστου ἶ5 οαβὺ ΙΠίο ἴπο 
οσεἩ; ποπγ το] ΠπιοΥθ το] ἦρ οἶοίᾖα 
χο, Ο γο οἱ Η{έ]ο {αι ᾖ 

29 ΑΔαᾶ εεοῖς ποί ο π]αί το 
εἶια]] οαΐ, ο; π]αί ο επα]] ἀτίπῆς, 
πθϊ(μοι Ὦο γε οἳ ἀοποίζυ] πἠπᾶ. 

50 Έου αἲ] {]ιοβο {λήπσς ἄο ἴἶιο 
παῖοης οἱ {6 πγοτ]ά 5οο]ς α[ίοι : 
απᾶ γοιγ Ἐαΐμον Ίποπαίμ Εαῦ 7ο 
Ἠαγο ποθᾶ οἳ ἴπ65θ ήπος. 

81 Βιέ ταίμου βθε]ς Το {ιο Ίΐπο- 

σήμερον ὄντα, 

κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς 

οὕτως ἀμφιένυσι, πόσῳ μᾶλλον 

ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; ᾿ 

μη ζὤητεῖτε τί φάγητε, ἢ τί πίητε" 
καὶ μὴ µετεωρίζεσθε, 
γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου. 
ἐπιζητεῖ. ὑμῶν «δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν 
ὅτι χρῄζετε τούτων. ὃ 
ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, 

ἵη το Πο]ά, απᾶ {ο-ποττοῦ 15 
οαδί {Πίο παη οΥ6Ἡ ; 1ο πα] 
πιοΥθ τῇ] νε οἸοίμο οι, Ο ο 
οἱ ΗΜ]ο {αἰΙι! Απά σβ6οΙς γο 29 
ποῦ γ]αῦ 79 θμα]] οαΐ, ο πΏαί 
γα σα] ἁτίηῖ, 1που ο ἵπ 
δηχῖοἈθ 8Ι8Ρ6ΠΘΘ. ΤΥ 11 {1ος 80 
θλΐησς {1θ πα/Ίοπς.οἵ {16 ποτ]ᾶ 
ντο σοθ]Ίπο Άίογ απᾶ τοις 
Ῥαίμος Κποποείιμ Ώιαῦ «7ο ποοά 
Πιεςο ἠμήπσς. Ῥπί ταίματ ἀβρεῖς δἱ 
νο Ἐϊπράοπι οἱ ἀοᾶ, απᾶ αἲὶ 

καὶ αὔριον εἰς 

ὃ Καὶ ὁ ὑμεῖς 

ταῦτα 

Ἰ πλὴν 

α ατο 76 απησίοις;” μεριανᾶτε. ΤΠΟΙΩΞΟΠ, Ῥθπη, Βοβγ]οῦῦ, 

Νονίου, Πἱο]ς,, Οαπιρ., βαπΏγαυ, Κεπά., Μ. 8εθ οἱ. 10 : 41, ποίθ, 

Σ.ηΟΥ οὐδὲ. 96ο ο. 

8 : 17, ποῖθ, 

. «αρίη,” νήθει Ἀμαχρθ, Φοατ]εί, Ίμογο 1 πο πθοθκαῖίν 
{ου παίπο “ο”. πι 5 τουὮ, αξ νήδεε ἵδ πο πποτθ επαβῃα{]ο 

ἔλαῃ κοπεᾷ. 

ἑ αρα”. Της ποτᾶ 18 απηβοθερασ]γ ἱπίτοβαοθά {π. ἴπε Ἡ. Ῥ. 
Ῥεΐοτθ “ Φοἱοπιοπ.”. Τη λε ρατα]]ε], Μαἰί, 6 : 29, ὅτε οοσυΥ8 Ῥο- 

1016 οὐδὲ Σολομὼν, απᾶ 16 ἵοτε Ῥτορθι]γ τορτεκοπὶρᾶ ϱτ ἡ ἴναῦ 
Ἱη Πιο Ἡ, Ὁ, 

α ἁϱτεῃ-- ποί !”' οὐδὲ. Τμ6ξ ποτᾶς, ιο θᾳυἰγα]οπίς οἱ οὐδὲ, 

8τθ 5ορατα{εᾶ, αοοονάἶησ ἴο 19 σεηετα] Ἰδασο. 

σ «πι, 161” εἲ δὲ. ἄναγ (ποίο οἩ Απσας), Ῥθηπ, Τμεπα]]. 

“ΙΓ Πιο” 16 11ο αρρτορτίαἰίθ οηαἰτα]εηῦ οἳ εἰ οὖν, 38 αἲ {16 οοπι- 
πιεηοςπιοπύ ο γ. 26, ἨΤοῦ. (1185. εἰ, 1 :1, ο): “Ρὲ δὲ, Ίνλοτο δὲ 

ας ἴές πεπο] αἄτετεαίίτο, ος οοπηαήνθ Ῥοπος, ζω {ῇ, απάἁ {γ." 

5ο (Β. .) Μα, 12: 1, 28. Ματ 11 :26. Ίωπίς 11 : 20. ἆοἶνα 
101587 18 1: 48. «Αοΐς ὅ:59: 18:15: 19 : 89. Ἐοπι. ὃ :ὃ; 

11 τ6, οἱο, Ὑπ]ρ., Μοηί,, Έτας., «εἰ απίαπι:”. ο Ὑγοιίο, “«Ὕγδιη 
Ἀβουο” | 

να ο]ο[ιοίῃ 7 ἀμφιέννυσι. 6ο οἩ. 4 : ὃ, ποῖθ. 

Σ “αΠ 0ΥοΠ 5” κλέβανο». Τηϊβποιπ ἵβ απατλγους. 9ο Τποπα., 

Νοχίοη, ἸΓαἷεί,, ἄΤαγ (ου Απσυς). 

Σ «ροθῖς Το ποῖ”. Τηΐς 16 {16 πααναὶ ογᾷςυ οἳ {ο βοπίθηοο, 

5ο Ἐαπᾶ, Μ. 1ο ἐπυεγείοπ οἳ 1ο Ἡ. Ὑ. ονρίηαίθᾶ ἵπ ΟΥαη- 

τιθ Ἡ “ βεὶς ποί γι” ' 

Βο0 οἩ. 8: 11, ποῖθ, Τ]οπη., Ὠἱο]ς., Αησας, Μ. 

5 ρ9 ἵπ απχίοίβ ΒΙΘΡΕΠΕΘ/” µετεωρέξεσθε (ἅπαξ λεγόμ.). 
Ἄπρις, Μ. Ματᾳ. οἳ Β,. Ὅ., “1ΐδε ποὶ ὧν απαϊοις εωδρεπερ.". Ἐοῦι 

Ἐποπιεοῦ, δημ, Βοατ]θἑζ, Β]ατρο. 

Σα ποσο 

«παἰοί., Φα ΨΟΣ, ΝΤ., Ἰμοϊγαϊ]. 

(116χ., ἵπ. υεγζο) : “Τα Ν. Τ. ρ888., οὗ π]ᾶ., {ο ὅε {π 5Ἡ5ρεηεε, ἰο 

ὃε ο ἆοιδίγιῖ ποὐπά, Βαοια πο Ῥούπθστ Ἱορθ απᾶ {δαγ.”. Β]οοπαί 

(8. Τ., ω Ἴου): « Μεαπίης, «Ῥο ποῦ απχἰουςῖγ Πποπαίπο Ψθ- 
Ίπθθι Ίορο απᾶ ἴδατ, α5 ο 19 5αρρΙγ οἳ,σοις ασ παπίς’ 

Μετεωρίζ. εἱρηϊᾶες ῬτοροιΙγ (Π{ετα]]) {ο Ῥο θά ος ΠΕΙ: 
Ὀείης πθᾶ ϱδρεοία]]γ ϱῇ υρβσεῖς ἑοδεσά αἴοῃῖ αἱ 8εα, απᾶ ἴ]νου ἆε- 

Ριοβεεᾶ {ο ἴδ5 γαι ἀερίδ; οὖ αρί ποσο ο οἳ απατείψ..  ἩἨοταοο, 

Ἡρ. 1 «18, 109, 110: 
---εερτονίςω {τυρί ἵη αππατΏ 

Οὐρία;΄ πθα Βαΐζετα ἀπΌίω 5ρο Ρεπᾶ]ης Ἱποσθθ. 

Ἐαϊπσλ: ἡ (Ρ1ο απ) ἆε ασζιαξίσπε απύπαὲ, ἐπίαν 6ρεηι πιοδπιφμε 

ἀιδῖὲ αιφμο φωβροπδὲ, ἂς 119, φμὲ απίπιο δο][οϊο, 8µΦΡΕΠΣΟ, ἀμδίο, 

Ἰλωπί, πὀ πιείαρλοτα Ῥοβΐα εδ ο πανίρας, ας τοπίο. εἰ Βποῦῖρις | ἵπ 

αἱίο' ἠβορηΐας, ῳ. 

ὃ αρτρο Μορέως αξίου;” ἐπιζητε. Τΐ6 τεπᾶεεῖης 19 3 ν ᾖήεγα] 

Εχριθεβίοη οἳ {16᾽ Ργεεοπέ ἔθηςο οἱ {19 (ποοῖς. Ἡ Ὀτίηρς οπέ ἐο 
Βιουβ]έ πλ Ῥτοροι αοοπγαογ θπᾶ (οσο, (τθεπ (ἄταπα., ϱ. 9): 
αΠ1ς θεερµ{/α] παπα εἰσπίβθᾶ ὮΥ ἴ]ιο ρτθβεπύ απᾶ Ἱπιρογίδοῦ {θηβες 

16 ἴἶναξ οἳ 5, οοηΠπιιθᾶ, ος ἨαδϊὑααΙϊγ τοροαἰοᾶ αοὐίοπ”. Ἐπὶ, ἵπ 
οοπηροβίῄοι Ἠστο, ἵ5 {πίῤησίσε, Ἀσπος “ βεε]ῖης αἴθι,' πο “' 5βεῖ- 

πα.” | 

5 4το πες] }" Ἰρῄξετε. ἼΝεβίογ, Βοαπεῖ, Οαπηρ., Θ8ΝΥΕΙ, 

Ὑγακοί, ΓΚ απά., Το] να]. “Το Ἱανο πεεᾶ ” {6 απ «ογάίπατγ τεη- 

ἀθιίπς οἳ ἔχειν χρεέαν, Ίπ ἴμο Ἡ. Ὑ. Θ6ο Μαϊ ὃ «14. Μας 

91251 11 18. Τακο 9111 1511 19:81. σδοῦη 18 1 25. 

Ἀρῄζω 16 τοπᾶετεᾶ εἰπιρ]ψ {ο πεεὰ (Β. Τ.) Πε 11 «8. 3 0ο. 

81. Τί κου]ά Ὀο 5ο ἵπ Ἁζαέ. 6 : 82. Ἔοπι. 16 12, η Π]οα (δι 

Τα]κο 12 : 50, απά Ἴλθ ρ8βδᾶσθς οτεαᾶγ ... οοπιρτῄςο 3ἱ]. 6ο 

οαβ6ς μις 10 οσο 18. 

ἆ ερρρῖς;” ζητεῖτε. “ :Ὑ9,” π]οῖι οσσατς ἵη {1ο Ἡ. Ῥ., 18 8αρΕΙ- 

Βποι8. 1 1 ἀτορρεᾶ Ὁσ Εεπᾶ., Απρις, Βοητ]οῦζ, Νοτίοη, Ὀίοἷ. 
«Ὑθ”3 πας οορῖοᾶ ἴτοπι 1ο Ε 
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κινπαᾷ ΛΜΕς) ΥΡΗΘΙΟΝ. 

ἆοπι οἱ ο, απᾶ α]] {οςε {μΐπσς 
εια]ὶ Ὦο αἀάεᾶ τιπίο γοτ. 

82 Έοαγ ποῦ, ΠΜ1ο Ποοῖς; {ον 16 

16 τουν Εαΐλοε σοοᾶ ρ]εαξυγο {ο 
μίνθ γοι 16 ΚΙπσάοπι. 

86 Ρ6]] λα γο Ἰατο, απᾶ ρἶτο 
αἶπιδ: Ῥτοτίάθ γοισβοίνος Ῥασς 
σ]ήσμ αχ ποῦ οἷᾶ, α ἔγοβδατθ 1η 

«πο Ίθανοης (παύ {αἱἱδίλ ποί, ΨἍθγθ 

πο ὑίαί αρργοβο]ιθί]ι, πο ου πιοί] 
οοτγαρἰοῦῃ. 

84 Έον π]θυς Το {γθαςητο 15, 
ὥιθτο η] γοις Ἠθατί  αἱςο. 

85 Τεί τοις Ιοΐπ Ῥο σἰνάρά 
αροιτῦ, απά γοι” Πσλίς Ῥυσπίπς ; 

86 Απᾶ γο γοιτδε]τεΒ Ἰ]κο ππίο 

πθη {μαῦ πα {ου ἐἶιοῖγ 1ογᾶ, π]ιθη 

πο πΙ]] τούπτη ἔτοπι {πο υγθάάἰπρ; 

ἀιαί, ποια θ οοτιθί] απά Κπουῖ- 

οὔδ, {8169Υ πιαγ ορθῦ ππίο Ἠϊπι ἵπῃ- 

πιθζ]α{6]γ. 

8Ί Ῥ]ορδεά αγε ἴἶοβο 5ογναπίς, 
π]οπι {ο ]ουά πει Ὦς οοπιθίῃ 

6ΒΕΕΚ ΤΕΣΤ. 

- / / 

καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται 
ε - 32 ΔΝ » Ν Ν 

ὑμῖν. µη Φοβοῦ, τὸ µικρον 
/ τά ᾿ / ε Ν 

ποίµνιον' ὅτι εὐδοκησεν ὃ πατηρ 
. ο ς Δ / 

ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τῆν βασιλείαν. 
Ε ολ ’ λ ς ΄ 5 αν 

Π]ωλήσατετᾶ ὑπάρχοντα ὑμῶν, 
/ ... / /{ 

καὶ δὀτε ἐλεημοσυνην' ποιήσατε 
- / Ν / 

ἑαυτοῖς βαλάντια μὴ παλαιούµε- 
Ν : / 3 ο) 

να, θησαυρον ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς 
.- / / 3 3 / 

οὐρανοῖς, ὅπου Κλέπτης οὔκ ἐγγί- 
9ο ν , οἡ 4 

ζει, οὐδὲ σῆς διαφθείρει' ἵ" ὅπου 
’ 3 ς Ν 5 - 

γαρ ἐστιν ὁ θησαυρος ὑμῶν, 
» νε / : - / 

ἐκεῖ καὶ ἡ Καρδία ὑμῶν ἔσται. 
96 ς ω , 3 / 

Ἕστωσαν ὑμῶν αἱ ὀσφύες 
/ / 

περιεζωσµέναι, καὶ οἱ λύχνοι 
/ « «ε - ο 

καιόµενοι". Ὁὃ καὶ ὑμεῖν ὅμοιοι 
/ / Ν 

ἀνθρώποις προσδεχοµένοις τὸν 
/ ς - / / 

κύριον ἑαυτῶν, πὸτε ἀναλύσει ἐκ 
- / ή 3 / 

τῶν γάμων, ἵνα, ἐλθοντος καὶ 
/ 3 / 

κρούσαντος, εὐθέως ἀνοίζωσιν 
” - ΄ .ν 

αὐτῷ. µακαριοι οἱ δούλοι 
3 -- Δ 1 ἀ ε ΄ ς { 

ἐκείνοι, οὓς ἐλθων ὁ κύριος εὑρή- 

ἘΗΥΙΡΕΡ ΥΕΠΒΡΙΟΝ. 

ιοςο ἰλίπσς «πἩ]] Ὦο αἀᾶσά {ο 

σου. ἆΈθαν πο, Ηή]ο Ποσῖς ; 5 

{ον 18 16 γοιν Ῥαί]ιαι ϱοοᾶ 

Ῥίθαξιτο {ο ρῖτο γοι {1ο Κίπσ- 

ἄοπι. ῥῬθ]] γοι; εροββεβείοπΕ, 

απά ο1νθ αἶπιδ; Ῥτονίάθ Υοιτ- 

βοΐνος ἔριγβο5 πΠῖοἩ Ἀρθοοπιθ 

πού οἰά, απ υη{αἱΗπο {γθαξυτθ 

ἵπ {16 Ἠθαγοης, που πο ἠήεξ 

αρρτοασ]αί, που; πιο «46- 

βἰπογείῃ., Έου ποτε γοι} 1988- 

ας ἵ5, λογο γ]] τοις Ἠθατί Ὀθ 

αἶδο, Ἰμεί γοιγ 1οῖης Ὦο σἰγᾶρᾶ δδ 
αροπί, οπά Φου Ἰ]απιρς Ῥαγῃ- 

Ίησς απᾶ σθ Ἱ/ουγθείυες 1]κε 58 

ππθη Ἰπαϊμπος {ου ὠιοῖχ ]οτᾶ {ο 
τεύπση {τοπῃ 1119 "πο Ιπρ-θαςῦ; 
Οιαί πνπεη ης οοπιθίῃ απᾶ Κποοῖς- 

οί, 116Υ πιαγ ορεΏη Το Π1πι ἵπι- 
πιθᾶιαίθἰγ. «Ἡαρργ ατε ἴλοςθ 
βογναπίς, ν]οπι οροῖ» Ἰοτᾶ, 

δ4 

ο. ἵ 

5 ἆ γψ]] ὃς αὐάεᾶ ;’'. προστεθήσεται. οτι. Ῥδπη, Φῆπ1ρθ, 

Νοτίου (ά πΏὶ Ὦο ρίγοι 3}, ὙΓακοξ., Ιζεπά. 

{ «ῃοβεθβήοῃς; ὑπάρχοντα. 968 ο. δ : ὃ, απά 11 : 21, ποῖες. 

8ο Τ]οπι., ΡΙαῖς., οπᾶ., Ν. 

ξ «Ῥπγερς;” βαλάντια. 8ο (Β. .) οἳ, 10 14. Ἓλοπ, ἨΝ6ς- 
ΙΕ, Ῥεηπ, Νονίοη, Ὠϊοἷς., Οαπιρ., Ἱακεί, 8αµτες, Κεπᾶ., Βοῦ. 

απά Τ144. (Τμοαχ.). Ἑτοίξον.ς “Ογώπισπαν--Πεδγο]., βαλάντιον" 

µαρσύππιον.’ Ἡπ Τα 10 14 (8. Υ.)ς 22: ὃδ, 986, Μα πγοτᾶ 8 

Ῥτορετ]γ ἀεήπσαε]ιεὰ {γοια πήρα, Ἠνλίοἷι εἱσηίῆες α ὑαρ. 868 οἳ. 

9 15, πού. Ῥσζα, Ιζαΐπορ], “' ογαπιεηας,” 

 αῬοοσπιθ ποῦ οἱά ;'' μὴ παλαιούμενα. Ἠοῦ. (ΤΑΧ., ἕπ υεγὸο), 

Βαπγει. Ἠενῖςίοη οἱ Ἐεβτεπς, 1:11. ὁ αχ,” η {18 6εηξο ος 

Ῥθοσπιο” ἵε οὐβο]θίο, | 
ἑ ααοῃ παπα ]ίης ποαδιγθ;”. Φησαυρὸν ἀνέκλειπτον. Βματρθ, 

Κεπᾶ,, ἄταγ (αοίθ ου) Απσας). Ἠοῦ. (Πεσ., ἀνέκλειετος), “ ππ[α]]- 
Ἰπρ. Π]ς αἄ[θοίῖνο οαἩ Ὦ6 πιοςύ αρρτορτ]αΜε]γ τοπάργεᾶ Όγ {μθ 

Ἔησ, Ρον Ηοἱρία] αὔ]θσίίνα. Τ]ής ἰ6 πού ἴψθ σας α]έ]ι πε ραν Ιοἳρ]ε 

παλαιούμενα, ἵη ἐς Πναῦ πιοπι νε ο Ίχια 5επίθηςσθ, 48 Ἡ68 Ίπγθ πο 

δζηρ]ε ιυογά οοιτεβροηᾶἰίπα {ο {ξ, απᾶ τημδύ εχ πεοεδοίίαίε γεῖ, τοηᾶεν 

16 Ὁγ ἴλο χο]αίίνο απᾶ τοιΏ. 

1 “ρορ” οὐδὲ, Μ. Εεμᾶ., Αησμδ, ῬθηἨ, Ὀμηνρθ, Φοβι]είί, 

Ρίο, Θαγου, Θεο οἱ. 8 : 17, ποῖο, 

κ.α ἀρείτογοίμ ;”. διαφθείρε. ο (8. Υ.) Ἐν. 8:91 11 118. 
Νονίου, Όίας., Θαννσον. Εοῦ. (Τιχ., ἕπ υεγόο) 1 "Το ἀεείτογ τα- 

ἐε]γ.”. Τ]ιο 5δηςο 5 ποί ελα οὗ σουτοᾶϊἴπᾳ, οὗ εαί]πς απναγ ᾳταᾶι- 

41ἱψ, Όας (πι διὰ ἐπέοποίυε) ναῖ οἳ γιώήζπᾳ, οἵ ἀθείγοιέηρ. 

ΊἨοτα., Ἰἡ6δ]εσ, Ῥευα, μαιρθ, Ὀοαν]οίῦ, 

9ες οἨ. 11 : 98, ποίο, 

ὸ «]απιρς;”’. λύχνοι. 

Νοτίου, Γ]οἷς., Οαπιρ., Ἰλαἰκοί., Απσας. 

Ῥοῦ. (Τιοχ., λύχνος, ὅτι ᾖοοϱ), '' 18118.” 

Ἡ α ἡοιγες]υες ”” 18 α 5αρρ]επηεηί, 

4 {0 ΤΘΗΗ1” πότε ἀναλύσει. Βοαπ]ε. ΤΠίς τοπᾶθείης ἵς 
αἄορίεᾶ οἩ ἴμο ᾳτουπᾶ ἐλαξ 189 Ῥαγπιοπίσες σηῖοα ουΣ δι οφμεπάΜ, 

ψῖ]α ὁ]ιαῦ οἳ {1 1). Υ. αρπευθεξανϊ]σ ἠπίγοάασες α (ατοεῖς Ιάΐοπι ἰπίο 

ιο ἰοχζ. Τῖ Τό {5 ἀσοιηοά Ἱπαροτίαηί {ο τοαίη ἐαῦ Ιάΐοπι, ἴ6 πιαΥ 

Ὀς πποᾶϊβοᾶ {ου {θ Ῥείέου, 15 νο αγ, “ πὌεα Ίο ενα] τοίατη,” 

εΟοπιοΏι”. ἶς Ἱποοττεοί, α5 “μα Ἰάθα οἳ τεἰηγηῖηρ Ἡοπιο 15 ἵπι- 

ρΗεᾶ.’. Ποῦ. (Ίος., ἀναλύω). Τμθ ΡΙΙρβεο]οσΥ οἳ {19 Ἐ. Υ. 

οπἱρἰηαίοᾶ {π να οἳ 1816 Ὑπϊραίο, “ ᾳααπᾶο τογεταίας”. Τ18 

Ιαέΐθυ 15, ουνδυεν, πιοτὸ οοιγθοῦ {αμ 1ο Πτςί, παςπιποὮ αξ Υευςι- 

ἑαίιμ θἱρηίβας “ο πιαγ τεἑαγην ποῖ, “Ἡο πὶ οοπθ8””. ἘΕταὶ 
(ὧν ἶοεο) 1. Ὡοπήπυπι-- γοάριπίθη.” | 

π «πνρᾷάίης-[εαδέ; γάμων. Ἠοῦ. (116Σ., γάμος) 1 “Θρθοϊαϊ]γ, 
ιο «ωοζάἵτιρ-]εασέ, παπυν]αρο- [ες ένα], πΥῬίοἩ οοπῃπαεᾶ 8ενον ἄασα; 

5οο {πᾶρος 14: 12. Του 11 : 19.” 

ο «ἨἩαρΡῃΥ;᾽ µακάρεοι. 3968 οἩ, 1: 4, ποῖθ. ποπ, Ί6ς- 
16Υ, Βοαεϊθίζ, Νουίου, Οαπρ. Ἰπαἰκοβο]ά, ζοπᾶτίαῖς, Μ. Τρεν., 

μ {01ορς.” 

ρ ο (μθῖν ]ογᾶ :”. ὁ κύριο. Ἐοθοά., Βαπγει, Ματᾶσο]ς.---Έλοπι., 

Ἰοτίοα, Ὠἰσ]ς, Οαππρ., " ἐλοῖν πιασίον., Το Ἐ, ., ογ πδῖης {ο 

ατ[]οῖς “νο,” απᾶ Ὀερίηυῖης “]ουᾶ . πι 5 οαρίἑα], ππαίες ἐπ] 

Ίαηρααρο τοίου ἀἰγθοῦ]γ {ο ΟἨπήδέ; Ὑηατοβδ ἴη {πού Ἠλθ ρήγᾳςθ 18 

 ρατῦ οἳ ιο “ ραγαβ]ο. Το οχρ]αηαΊοη «6ΟΠΙΠΙΘΠΟΕΕ Αὖ τν. 40. 
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ΕΙΝ ζΑΜΕΡ) ΤΕΠΒΘΙΟΝ. 

βλα]] Επά γγαἰο]ήπς ΥοτΙ]γ, 1 5αΥ 

ππίο οι, ἐλιαί ηο πα]. ρὶνᾷ Πϊπι- 
βο]{, απᾶ πια]κα ἔλοιη {ο δἰί ἄοντα 

ἴο πιθαί, απᾶ τί οοπιθ {ογί] αιιᾷ 
66υγο {λαπι. 

Ὦδ Δπᾶ 1 πο 5Ἡα]] οοππθ 1Π ἴῑιθ 
ποοοπᾷ παἰοἩ, ος οοπιο ἵπ ἴἶο ἑηγά 

παΐο, απᾶ Ώπᾶ ἐλεπι 5ο, Ῥἱαβδοά 
3τθ ἴποδθ 5ογγαΠ{β. 

899 Απά ίς Κπον, ἐπαῦ 1ῇ πει ὅ 
Ροοά πιαΏ Ο{ {]θ ΠοἈςδο Παᾶ Ίκποπη 
νο που ἐιο μας που]ά οπιθ, 

Μο ποπ]ά Παγο παἰσ]εά, απᾶ πού 
πατο »αβοιοᾶ 5 Ἰοῦιξθ {ο ὃθ 

Ῥτοκεη {πτοιρ], 
40 Ῥο γο {λιογείοχθ τουᾶγ αἱξο : 

{οΥ ἴο Ώου οἱ πιαη οοπιθίΏ οἲ 8Ἡ 
ποις π]αι το ὑπίπκ πού. 

41 Τ]απ Ῥεΐευ βαἷᾶ ππίο Ἠή1, 

Τοοτά, δρεα]οδέ ποια {πί5 ραταδ]θ 
ππ{ο π8, οἳ 6Υεη Το αἱ 7 

45 Απᾶ 11ο Ἱωοτά ραῖᾶ, ο 
ἔπθα {ς λμαί ἑαθιία] απά πίδο 

αΕΕΠΚ ΤΕΣΤ. 
Αα Ν 

σει γρηγοροῦντας. ἁμὴν λέγω 
“ τὰ / 

ὑμῖν, ὅτι περιζώσεται καὶ ἆνα- 
Αν 9 ΔΝ Δ Δ 

κλινεῖ αὐτοὺς, καὶ παρελθων δια" 
/ 2 ον) 8 ν ολ ρα 

κονῆσει αὐτοῖς. καὶ ἐαν ἐλθη 
9 Α / ο Να - 
ἐν τῇ δευτέρᾳ φυλακῃ, καὶ ἐν τῇ 
τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ, καὶ εὕρῃ 

οὕτω, μακάριοί εἶσιν οἱ δοῦλοι 

ἐκεῖνοι.  ὃὃ τοῦτο δὲ γινώσκετε, 

ὅτι εἰ ᾖδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ 
ὥρα ὁ Κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγό- 
ρησεν ἂν, καὶ οὐκ ἂν ἀφῆκε διο- 
ρυγῆναι τὸν οἶκον αὐτοῦ. Ὁ καὶ 
ὑμεῖς οὖν γίνεσθε ἔτοιμοι: ὅτι 
τά - ΄ - 
ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε, ὁ υἱὸς τοῦ ἀἂν- , Ξ 
θρώπου ἔρχεται. 3 Ἰἶπε δὲ 

9 ) ς / / Ν 
αὐτῷ ὁ Ἠέτρος, «Ἀύριε προς 
ς - Δ Ν / ” 

ἡμᾶς την παραβολην ταύτην λέ- 
Ἀ Ν ’ 9 5 

γεις, ἢ καὶ πρὸς πάντας; ' Εἶπε 
λ / 

δὲ ὁ Κύριος, Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ 
Ν / / 

πιστὸς οἰκονὸμος καὶ Φρόνιμος, 

-, 

ΏΕΥΙΡΘΕΡ ΤΕΠΡΙΟΝ. 

πῃθι Ἡς οοπιθίῃ, εμα]  επᾶ 
παἰομίπσ: αγα]γ, 1 5αὖ ἴο Υοιι, 

Πιαῦ Ἡδ πι] στά Ἰηπηδο]{ απᾶ 
"αΚο ἔλοπι τουΗήθ αἲ {αλδ[ο, 

απᾶ «1 οοπιθ απά 5686 ἔμθπις 

Απᾶ 1 Ἡο βλα]1. οοπιθ ἵπ 116 88 

5οοοπᾶ πναίο]ι, οἱ εἶνα]] οοΊηθ {π 

μια (τά πναίο]ι, απᾶ Ππᾶ ἔᾖεπι 

αοηρ εμας, "ἩαΡΡΥ αγο ος 
βογγαη{Β,. Απά ὑής 'γο Ίεπου, 59 

ὑμαί 1Ε σέ]νο τααςίου ος {9 Άοιςθ 
Παᾶ Έπονη π]αῦ οι} ἴν 1ος 

πγου]ά σοιπθ, ια ποπίά Ίατο 

παίο]θᾶ, απᾶ πού πανο 5αΠογθᾶ 
μῖ5 Ίοτςο {ο ὃς Ῥτο]απ {τουρ]ι. 
Ῥο το {]ονείογο τεπᾶγ αἴδο ; 40 
σ[ο 1π απ Ίοαν πθη Υο ὑηηίς 
ποῖ, 6 Φοπ οἱ Ίπαπ οοπήδίῃ. 

ΣΑπᾶ Ῥοΐον εαϊά {ο Ἠῑπι, Γον, 41 
ερεο]κασέ ἴμοι ομῖ5 Ῥαταρίθ {ο 
38, ΟΓ 34150 {ο αἲ] νοίλεγο Απᾶ 45 

πο Τιογᾷ εαἱᾶ, πο, στ, 15 
ελ {αι α]. απᾶά 156 δίεγατᾶ, 

Ὥθποο ὅ 19 πδεᾶ ἵπ Ρρίαςθ οἳ ἴπο Ροξβεςείνο Ργοποπη (568 οἩ. 6: 1, 

ποίθ), απᾶ “]οτᾶ ” (πἰθιουί α οαρίία]) οοπίοσπις ο ἐμαῖ, απά {π 

γ. 86. ο Μ. Πα8 “ ]οτᾶ,” . Οοπιρατθ Υ. 49, ὅ κύριος, (0. .), 
«18 1ουά κ” 

α ατα]: ἁμὴν. 886 οἩ, 4 : 34, ποῖθ. 

5 «πο πι] οἶτᾶ :”. περιξώσεται. Μ., Τμοι., ὙΥθείογ, Ῥθηη, 
Βοατ]οῦέ, βμαυρο, Ἰοτύοη, Ρἱοἷς,, Οαπιρ., ἸΓακεί,, Βαηγου, 

ἄνακλινετ. Θ98 οἩ, Ἡ : 96, ποῖθ, 

Ἠοπαβοα, Μ., εδίοΥ, Ἰούΐου, 

Φ66 Ἐοῦ. 

” . ««πηο]κο {θπι χβο]ηθ 

ε ἁνῃ] οοπ1θ:”. παρελθὼν. 

Βα9Τετ, Καοπᾶ. «Α6 αἩ αἱίοτηαίίτο, “ πί! ἄταπ ηΘΕΣ.” 

(1 σ., παρέχομµαι)- 

3 «(οίῃρ ἴπας;” οὕτω. Α8 οὕτω τοῖοτα ἔο 11θ αοέ οἳ αφαἰο]-- 
ὑιπρ (γρηγοροῦντας, Υ. ὃ1), ἴμθ παρρ]οπιοπέ “ἀοίπρ ”. τεπᾶετς ἴῑια 

Εεπίρποθ οοπηρ]είθ Ὀοἱἒι Ίπ ουπῃ απά εἰσπίβοαίίου. Τό 1 ἀεπιαπᾶεᾶ 

Ὦσ ος αδυς ἱοφμεπιᾶς. Οὕτω ἵδ τεπᾶργθᾶ, α5 16 πδαα]!σ ἵς ἵη πο 

Ἐ. Ὁ., Ὁγ «αρ 8ο 1π.ν. 48, πνθ Ἰγθ ποιοῦντα οὕτως, (0. Ῥ., 

«πο ἀοῖηρ. 

Ἱ «ΤαΡρΣ τ”. µακάριοί. ου Υ. 31, ποίθ. 

π «7ο Κποητ” γινώσκετε, ιο Ἱπιροταίίνο απᾶ ἠπάΙοαΏίτο οἳ 
ἁμία γοτο Ίπ {ο εεοοπᾶ ειδος Ρ]ατα] Ἰανθ νε βαπις οι. 16 ἶ5 

χεηᾶετθᾶ α5 αἩ ἠπᾶϊοαῖνο Ὦγ Ἰνακοε, (. απά Α.. Οαπ1ρ., Έθηι, 

Νοτίος, Ἠ., Ῥεησε]. «Α5 απ α]ίομαίνο τομᾶρτίης, ' Βαϊ ἵπον 

ἀμ]6ι” 

απ {λο πῃαείος οἳ {ο Ίοιδο”. ὁ οἰκοδεσπότης. ο (1. Υ.) 
Μαέ, 10:25. ἸΤα]εο 19 1: 2ὅς 14:21. ΝεξΙεγ, Ῥουπ, Βοαχ]θίέ, 

ΒΜαΥΡ8, Νοτίου, ΟαΠ1Ρ., Ἐαπᾶ., Απσας, Τηδἶνα]!, ΝΤ. Τέ 16 {ο Ῥο 

γτεστευίθᾶ ἰλπαί νο Άπε οἷά Απσὶο-βαχοη ἴογπι πδοᾶ Ὁσ Τγηάᾶα]ε, 

α 11θ σουἆ τηαπ οἱ ἴἱ1θ Ἠουςο,” Ἴας Όθοσπιθ οΏεο]είθ, 

Σ «ΠΟΥ ἵα αἩ Ἰουν; ”. ὅτε ῇ ὥρα. μις ἱ6 ιθ ογᾶετ οἳ ἐπο {αχί, 

Έλετθ 18 πο περεβεἰγ {ον αὐαιάορίης ἵδ. 1ὲ {5 οη πα]! ροτερίοα- 

ους, απά πιογθ {οτοῖδ]ο ναῃ εναί οἱ Εγιάσ]ο, οορίοᾶ Ὦ} επο Ἡ. Ὑ. 

ο οί, Ἠλοίπης, Ὀγτίας, Ἡ μἱς., Ένας., Ῥεσα, (4ὅφολμοη, Ὀολοῦή, 

Έλοπι,, Ῥουπ, Κονίοηυ, Ὀίοῖς., Ἰλακαί,, Φαήύγοτ, Μανάσσῖς, Μ. Ἐν 

ἵ6 τοηᾶειθᾶ ᾖἱεγαῖ] Ἠειθ. 66 ποίθ 0 ἐν, Υ. 46. ο Ἰοβίογ, 

Ὑαἷκεξ, Ῥευα, οτίου, 9976: 

: αλῃά τ” δὲ Ῥεπηπ, Φπαϊρθ, ΒΝΥΕΝ. 
μαπάε.”. Που. Ν. Τοψέ., 1. 

Ὅ 5 ρ]εο;”. καὶ Ἰ6βΙοΥ, Κεπᾶ., Ῥαπγοτ, Μ., Τη] ννα]!, Μτά, 

Ὢο Ὑγοίία, “«αιο};”.δ, Ὦσ,, " αιςςῖ ;” 10ου. 6 {απρίεη :”. Ώαα., 

α0σφας.” ι : 

5 «ρ]ονς}”. ἸΤΠίς ευρρίειοπέ τοιάθια {πθ εοπίθησθ οοπιρ]είθ, 

αοοοτᾶίης {ο οἱ Ίιδις Ἰοφμεπᾶί; απᾶ Ὀτίησς οαῦ Ώνο ποασαέ 

ἀἰκήποί]γ. 

5419: ὅὁ, Ῥουυ, ὢματρο, Τποιι, Οαπιρ.. Κεπά, Απρ, 
Τηι]να]], πθοπε (α1απα., ϱ. 208) 1 “ Τὴϱ αγ]ο]ο ἶ6 πονει αδεά ἵ 
ἤιο Ἆοιν Τοβίαιποηύ α5 α ἀρπιοπείταϊϊνα οἱ χεἰαένο ρτοπουπ.” 
Φομο]οβε]ᾶ, Ῥ. Ἱ: “ Οαῦ {αμβ]αίοτ αρρθαῖ {ο 1Πθ ο Ἠ4ΥΘ Ι0- 
ᾳπορί]γ αιγαᾶ ἵπ τοπᾶστίης ἐς αγᾖίο]ο ὮΥ ἴλο ρυοποῦα λές, οἳ ἐλαῖ. 

Ίη πο η οαἩ 16 Ὦο αοουγα{ε] τοπᾶειθᾶ βο; λουσὶ {μογο αἲθ 

Ἰπβίαπσος ἵπ υλίο]ι ἐς Πσθης τπαΥ 0θ αἀπιείθᾶ [ος {1 αμῖκο οἳ 
Ροικρίουϊίψ... 16 μὴ] Πατᾶϊψ ὃς εαρροςοά εἶναι ροτερίοαἑψ ᾱθ- 

ππαπᾶς ἐἱ1θ ζἱσρηςα ἵτ ἴλιο Ῥυθβθηέ ἠπδίαπσοθ,. ο ἸΠείίο “ ἄονι 6, 

απά 6. Ἐν. “Ισ”. Τ06ν., οἱ,” Βοὶρ., “ ἄθ.” 

106». «1τ' Ῥε]αῖο,- 
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Ἔικα ΙΑΜΕΞ) ΥΕΠΡΙΟΝ. 

αἰοπαγᾶ, 1’ οΠα δής 1ου ε]ια]] πια]κο 
ταὶθτ οὖος Π45 Πουδο]οίά, {ο ρίνο 
ἔεπι 1Λεί; Ῥρογ{ῖοι οἱ πιθαῦ ἵῃ ἆπο 
βΘΔΡΟΗ Ἱ 

“48 ΒΙοβθοά ἐς ἶναί ϱθυναπή, ΜΊιοΠη 
μής Ἰογά Ἠγ]ιθη Ίο οοπιοί]ι εἰια]] βπὰ 
50 ἀοΐμο. 

44 ΟΕ α αι 1 Β87 ππίο ου, 
ἴναῦ Ἡρ π] πια ήτα γα]ος ονος 
αἰ] ὑιαί ης Παθι. 

4ὅ ἨῬαΐ απά 1 ἐναῦ δευταπί 5αγ 
{η πς Πθανί, Μγ Ιουά ἀε]αγοίίι 18 
οοπιίπς; αλά οἰνα]] Ὀθοῖῃ {ο Ὀθαί 
Ώιδ. Π1θη-δογναΠΏίς, απά ΠΙβΙάθη5, 
απᾶ {ο οα{ απά ἀγ]η]ς απᾶ ἰο ϱθ 
ἄνιη]κοι ; 

46 Ἔϊιο ]ονᾶ οἳ ἐαξ βοιναπῖ 
π]] οοιιθ {πα ἄαγ πνηεν Ἡθ ]οο]ς- 
αἱ πού {ον ῥῦπ, απά αἱ απ Ίοιτ 
Νηθη Ἠο ἶ5 ποῦ απγαχθ, απά αγ] 
ους μάπα Ίπ. βαπἆθν, απ ν] αρ- 
Ροϊηΐ πι 5 ρογήοη ΙΙ ἴμθ 
πηβε]θγους, 

απξξκ ΤΕΣΤ. 
Ν / « / ον - 

ὃν καταστήσει ὁ κὑριος ἐπὶ τῆς 
- . / 

θεραπείας αὐτοῦ, τοῦ διδόναι ἐν 
ω) Χ / /΄ 

καιρῳω το σιτοµετρτιον; ὃ μµακα" 

ές ο 3 - Δ . Ν 

ριος ὁ δοῦλος. ἐκεῖνοο, ὃν ἐλθων 
/ - ιά /΄ - 

ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα 
οὕτως. ἵ' ἀληθῶς λέγω ὑμῖν, 
ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν 
αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. 3 ᾿ Εὰν 
δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ 
καρδία. αὐτοῦ, Χρονίζει ὁ ὁ κύριόν 
μου ἔρχεσθαι: καὶ ἄρξηται τύ- 
πτειν τοὺς παϊῖδας καὶ τὰς παιδί- 

σκας, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ 

μεθύσκεσθαι ἦξει ὁ κύριος 
τοῦ δούλου ἐκείνου͵ ἐν ἡμέρᾳ ῇ οὐ 
προσδοκᾷ, καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γιώ- 
σκει' καὶ διχοτοµήσει αὐτὸν, καὶ 
τὸ µέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἁπί- 

ΒΕΥΙΡΘΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

π]οπι δὲ ]οτᾶ ἀπ] 5ού οτοΓ 
[ῖς οπςο]ιο]ά ἰο σἶνο ἔλετο {οί 
ερογίοπ οἱ {οοά {π ἄπο ϱθᾶξου Ὦ 

ΓΠαΡΡΥ {ἐς ναί βευναπί, λοπι 4 

ΠίΦ ]οτᾷ, νε ]ιο οοπἱθίἩ, 51111] 

Ππᾶ ἑᾷοῖπο ἐπ. Τρηγ, 1 δασ 44 
ἴο τοι, ἴμαίῦ 'Ἡο π] βεί Ἰήπι 

ονου αἶ] 1]5 Ιροβεθεείοπς. «Βιό, 4ὔ 

1Ε ἐμαῦ εεγναηῦ 1 λα]]. δαγ 1η Ἠῖς 
πθανί, ΜΥ Ἱοτά ἄεΙαγοίι -ἴο 
οοίιθ; απά εμα]] Ῥεσίπ {ο Ῥεαί 
{ιδ πιθη-δθγγαΠῦ5, απᾶ "πιαίᾶ- 

βονταπ{5, απᾶ {ο οαῦ απᾶ ἀγ]π]ς, 

απᾶ ο ἄταπκου » {11θ Ιονᾶ οἱ 46 
Όναί 5εγνα η τν] οοπ1θ ἵη α ἆαγ 

τση ο ]οο]κοίι πού {ον ῥήπ, 

απά εἶπ απ΄ ποις οσ]ήση "Ἡθ 
ΚπονοαίἩ ποῦ, απά "1 οπΏ Ἠῖπι 

Ἱπ ρϊ6ο68, απά ταρροϊπέ Εἰπη 15 
ρονήου πι πο «απο μα]. 

ἆ τῇ] οεῦ;”. καταστήσει, 

βεῦ ὴ, Οαπιρ., ὉΓαἷκε[, Ἰομά., ΑπΠοἃς, Μ. 

8. Ἐν, “ όαὈΙνωτ. Τρ6υ.  ροπάνάς” Έτης., Ῥοσα, “ οπού; 

Βομοῦί, “ ρπερβοίεῦ; ” ῶου., “ εκα] εδίθ.”. Ῥοῦ. (μοχ., καῦίστημ) : 

αθαπι ἆοο. οἳ ἐπὶ Οηπι ΕεΠ., ἰο δ6ἱ Οπε ουεγ απ πρ” 

(11, Ὑ.) κατέστησας, “' ἀλδδυ εί.” 
5“ Ῥοχοη οἱ {οοά:”. σιτομέτριον. 

βθηςο οἳ οέσιια[ς, ἵ5 οΏβο]είο. 

.α Ἐαρργ ; » 

ξ αἀρῖησ ἴἶας;” ποιοῦντα οὕτως. 

αακάριος. 

ν. 98, ηοῖθ. 

5ο Τρα[φτ”. ἀληθώς. 

ο μο συ] ϱοῦ;”. καταστήσει. 

} «Ρρορεεξείοης;”. ἁπάρχουσεν. 
ποῖθς. 

κα Ῥυί, 1: άν δὲ, 

Ρἱασθᾶ αξίος “Ὀαΐ.” 

1 θ]α]]. βατ” 

οἳ {νε ἠίατς. 

πα το οοπηθ;. ἔρχεσθαι, 

εἴπῃ. Ῥθπη, 

Ῥουη, Ὀ]μαγρο, Βοβσ]ος (: εἰνα]] 

α ΝΜεαί,” ἵα 8 ρειθτῖο 

6 Εοοᾶ” ἶ5 ιο τοηάουῖης οἳ Έλοπι,, 

Ἰλοε]οσ, Ῥομη, Ν ογίοη, Αηοπς, Ὠἱοἷ.., ΘαΥε5, Γομᾶ, 

Φ68 οἩ. 1. : 45, ποίς. 

Βοαχ]οίὲ (" ἀοΐπς 5ο”). 
Τι οτᾷδε οἳ {νο ἐεχί ἶ5 Ῥιο[οναῦίς {ο {ιαί ο {ο Ἡ. Ὑ. Θεθ 

Ἠ1ο8 χοηάθιίπσ (ἑορῖεά Ὦγ Ἔγηάα]ε απᾶ Ἐ. Ῥ.) 

οἨσίπαἰοᾶ ἵπ {ο Ίλησαασο ο{ ἴπο Ὑπ]ραίς, “ἀΐπ, [αοἱθηξοπη.” 

9ατρθ, Οαπιρ., Ῥαπγευ, Τ]ε]να], Μ. 
Θο (Ε. Ὁ.) Μαιά, 27 154. Μαι]ς 15 : 89. 

Β6ο γ. 42, ποῖς. 

560 οἩ. 8: ὃ, απᾶ 11:21, 

Τποπ:,, Ὑγοείον, Ώμαγρθ, Ῥθπη, Φοας- 
Ιας, Ἰγακαί,, Θαή7οΥ, Αηρις, Ιζοπά., Μ., 11ο ναί]. 

ΝΕ τμ Ῥυπούααίίοα οί Ἰακθ!., Ῥαπη, απᾶ Θομτ]είδ, α οοπΊπια Ἱδ 

η Πία αοτῖαῦ ευ]. πας ἐς {οτοε 

Ἐνλπει, ἄταπι., ὁ251, 1 (8). 

Βοατ]δίί, Ὁανγας, 

Ῥε]ς., “σαἱ σδίΐοι ;3 

πιαη-Ξθγνα η. 

ο 
4: 23, 98, 90, εἰ). 

ο «Ὦρ ἄππκει ; 

Ηπους. 

η. απ 

«γο]γ ” 18 οὐδο]οῖο, | ποιά νο απίογ. 

Τ.]., Ώαῃ. 

4 «γλήσα 
Τη οοπζοττο 

Ῥοῦ. (Ποχ., ἂν). 

Ἡο]σίο, « {οι 12: 81. 

Ἡνοίφομ.,  αποιἶα, δε) υα.) 

μεν ύσκεσύαι, 

10 ἵς οπή {θά Ὁγ Ἰερίαγ, Θοαι]είῖ, Ῥδπη, Ἠοτίοη, Οαππρ. 

1ὲ τααγ ο Ῥνορες {ο χθπιατ]ς οτε, επαῦ “ ἀγαπίκεα ” 15 πο Ίοησθς 

αεθά ας ἴθ ραχβαῖρ]θ ο « ἀπίπκκ” ὙΓορείας (Π1ο6.) τ “Τη πιοᾶετα 

πσασθ, ἀγαπῇ; Ίνας ἴακθι 1{5 Ῥίασο; απᾶ ἁγιπ] 18 πον πςεᾶ οἰ]θῆγ 

αξ απ αἀ]οοιίνο, ΤμουςἩ Ώνο Ῥ]ταξεσ]οσγ οἱ ὧε Ἠ, Ὅ. 6 τεία!η- 

θᾷ, 1 βασσοςί ὁ5 απ αἱίθγπαίῖνο τοηάσιῖπα, “ Ῥθοσπιὸ ἀναπ]ς” 

” ἐν, ο Ὠῖ ρτεροβίζἶο ἵ5 Ῥτοραν]ψ τὀμάεγοά {π ἐλα 

[ον οεοῖης πηθπ]Όος οἳ ἐῑο εοπίσποο {ἐν ἡμέρᾳ). 

Βο ]αιγρο, ἡΓα]κοί., Ν οτίοη, «Α.πδις. 

ἑοτηῖέψ Ίας Όσει οὐεθινεᾶ {π . απά 8. Εν, Βραμ., 1ρο, Ῥ{οᾶαᾶ, 

«Βο ιο ρατα]]ε], Μαίξ. 24 : 50, ἐν ὥρᾳ οὗ γινώσκει, 

(8. Ῥ., “1 ας που,” εἰο. 

ὁ (ᾶπέ, Ὁ) αέπας)). 

Σα Ἡρ οποίἩ ς. ψενώσκειυ. 

. απῆ] οαί---ἵη Ῥΐθσςς: διχοτοµήσει. 

«Τῃ 1. Τερί, ἡγορίσα]]ψ ἑο σιὲ ἴπι ρίθυςς, ο Ριηιῖδ]ν δευεγεῖφ." 

ρατο Μαιζ. 26 : 60, 61, 

Ἰεἰηποηί απποπς αποἰθαῦ παίίοπς. 

ὧν ποίο οἨ {5 πΥοτᾶ {ἴοπι ο Πον]είοη οἳ Μήασς, οἱ. 14 : 66: 

4 ϱΡ Πιο πιαἰᾶ-εευναπίδ 

Οαπιρ., Ὠἰαις. Τ1θ οοτιθ]αίίνο παξς 18 α ΟΟΠΙΛΟΠ ἴθυπι {ου / 4 

Θα (8. 7.) Μαϊ, 6:6, 18. 

τῶν» παιδισκώ», Ὑψγακοί, Ῥδομς, 1Ποιη., 

Ἰωίε Ἡ: Ἔ, εἴο. 

εΜαϊᾷ” ἵ6 ἴοο σεπετα],. Όοπιρ. ααἱαῦ. 

«Το, Ρεῖογε “6,” ἶ8 64ΡεΙ- 

Τ]ιο ἱταμε]αἰίοὮ 

Ὁπί- 

ἨἸλοπι., ΝΤ. Τ]θ] να]. 

Ὑοείογ, ῬοῦἨ, Αηραθ, Μ. 

Ῥοῦ. (Τιοχ., ἵπ υγ2) : 
ΟοἨ)- 

αμά 20 τ 90. Ίο τοίσγεησθ ἵ6 {ο ο ΡίΠ- 

Φορ 1 8.µ). 15 : 58, 2 Φαπι. 

επ]ο ααπίίουν «ΙΙ (ωθίοτο “ αρροίπε”}. {6 εαρογβπος. Ίκοπηοη :” Ὦο Ἠαμέο, «σα Ἱοπιπιοις” . αι 8. Ἐτ., «ὰ ουν” 

Της Πέτα] τοπᾶστίης ἰς ρυθίθυτεᾶ, ας 1ὲ ἆοας ποὺ νἰο]αΐο οι ειδα 

ἱοριιομά. 

6 τηβ]ά-εθγνβηίς;’' παιδίσκαρ.. ΤἩοπιβος, Ῥρπα, Μ. 1 οορΥ |: 

ΟπιίΕεᾶ ἵη ιο ρατα]]αὶ (1, Υ.), Μαϊ, 24 : 61, απᾶ ὮΥ 11οπβοἨ, 
Ἰγαείσγ, Ξοα]εῦί, ΊΝαχοί, Ῥεπη. 

α «πηβήΠαΙτ”. ἀπίστων. Τα ἵς ουτίοιαψ αμλείο 10 
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ΚΙΚ6 2ΑΜΕΒ) ΥΕΠΡΙΟΝ. 

47 Απά ιαῦ βεγγαπέ π]μ]ο] 
Κπαι ]ή5 Ιογᾶ”5 π11, απᾶ ρτερατοᾶ 
ποί ᾖήπισείᾖ, ποιον ἀῑά αοσοτἄἶηο 
{ο 5 1], θἶια]] ο Ῥοαίθα σγΙ]ι 
ΠΙΔΏΥ αἰγῖρεν. 

46 Ῥαΐ Ἡθ ναί Ίπποπ τοῦ, απᾶ 
ιά οοιππς (μησς νο οἳ 
βἰτὶρθς, εἶνα]] Ὃο Ῥθαίον σΙν {6υν 
φέγζρο». Έονυ τπίο ἩΠΟΠΙΡΟΘΥΕΣΥ 
πηπος. ἵς' αἴτει, οἳ Εΐπι δμαῇ ρα 
ΏΙΙΟἩ τδυυΙγθᾷ ; απᾶ {ο πΊοπι 1ΠΘῃ 
Ίανο οοπιπιὶ θὰ ΤΥΠΟΙ, οἱ 1πῃ Τ6γ 
η] αξ]ς {116 Π1ΟΤΟ. 

49 1 απ οοπιθ ἴο βοπᾶ νο οἩ 
ιο αγία, απά π]αῦ υΙ Τ, 1 τί 
Ῥο αἷν οαᾶγ Καπά]θᾶ 

60 Ῥπΐ Τ Ἰανο α Ῥαρίίσπη {ο Ῥο 
Ῥαρᾶσεά νὰ; απᾶ οι απι Τ 
εἰνα]{οποᾶ {]] {ὲ νο αοοοπιρΙσ]ιθά { 

ς - Ν 

ἑαυτοῦ, καὶ µη 

παρ αὐτοῦ: 

»/ 
αυτον. 

ἀνήφόη" 

απξβε πΏΣτ, 
, ο 4 . 

στων θήσει. "Ἱ᾿ Εκεῖνος δὲ ὁ δοῦ- 
Δ Ν ο 

λος ὁ γνοὺς τὸ θέληµα τοῦ κυρίου 

/ Ν Ν /᾿ » - 

ποιῆσας πρὸς τὸ: θέληµα αὐτοῦ, 

δαρήσεται πολλάς" 
Δ / νι 59 Αα 

γνοὺς, ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, 
δαρήσεται ὀλίγαν. 
ἐδόθη πολὺ, πολὺ ζπτηθήσεται 

καὶ ῷ παρέθεντο 

πολὺ, περισσότερον αἰτήσουσιν 
3 Πρ ἦλθον βαλεῖν 

. α ο ΔΝ / / ». 5 εἰς τὴν γῆν, καὶ τί θέλω; εἰ ἤδη 
50 β ͵ δὲ -ά ἁπτισμα δὲ ἔχω 

βαπτισθῆναι, καὶ πῶς συνέχοµαι 

ΒΏΕΥΙΡΘΕΌ ΥΕΒΡΒΘΙΟΝ. 

Απᾶ {μαί βοιγαπὀ πο Ίπου 47 
Ἡτι 1ου π]]], απᾶ Ῥγεραγοά 
σηοί, "που ἅῑᾶ αοροτᾶϊης ἴο Ἠΐ5 
π]], Αα] 6 Ὀδαίθη η  πΙάἩΥ 
αἐτέρεο. Ῥαΐ Ίις πο Ίκπου 4 48 
ποῦ, απᾶ αἱά {]ήπσε Ἱγοτί]ιγ οἳ 
τίρος, πψίΠ ο Ῥεαίου π]δι 
{δφ.. «Έον Γοπα 6Υ6τ7 οπθ {ο 
πμοπι πηπο] {9 ϱἵγεη, πηπο] π]] 
Ῥο γε αῖγθᾶ ; απά {γοπι Ἠΐπι {ο 
π]Ώοπι πιει Ίαγο οοηπἑθᾷ 
ΠΟΠ, 116Υ ΥΠ]. αθῖς [ιο πιογθ. 
εΤ οαπιθ ἵο 5οπᾶ Ἀγθ οἨ ἴμθ 49 
οατίἩ, απἆ ἁγ]οαί ο 1 ἀοείνο 
ε/οα]ά {πας 16 ποτο αἱτεαάγ 
Κππᾶ]οᾶ! Ῥτπί Ι Ἰανο ΓαΠ Ίππ- δ0 
πιθυρίοη 5ΐο Ὦο ΙΠπιστθθᾶ ΙΕ], 
αρπᾶ Ἰου απ 1. ἀῑδιθρδοά 11 

ς ΄ λ 
ἐτοιμάσας μηδὲ 

ὃ ὁ δὲ μὴ 

ν .. 
παντὶ δε ᾧ 

πιστὸς, ἴἵπ Υ. 43. Ἔποπι., ὙΓ6δίοΥ, σπα, Ὠἱοίς., Ιζεπᾶ., Δπρας, 

Μ, ερ Ἐοῦ. (Τχ., ἄπιστος). 

» Τ]ιο επρρ]οπιθηῦ " Ππισοίς”. α[ζαν «πού ” (8. Ὁ.), ἳ βαροτβα- 

οσ8. 1ὲ ἴ6 οπιἑέοᾷ Ὦγ ΝΤ., ὙΓεδΙαγ, Ῥεση, Ὠίο]ς, Αησας, 

Ἐαηᾶ., Μ., Ίποπι., πε] να]], Ῥεηπ, οιίοη, 

96ο οἩ. 81 11. 

Ἰδοτίου, ἸΝαἷκαί,, ΝΤ. 

σ«ᾖ Ἴλοιο ἶ απ οὐνίοις το[σγεηςΘ Το «Φέλημα ἵη γνοὺς, 

απά Οῖ απ{]οχίσο8 {]νο 1156 οἱ“ {, α5 αν 5αρρ]θπηθυζ, 119 διιΏρ]θ- 

πιθπύ ἵς ἀσπιαιᾶσᾶ Ὁγ οας Ἰάίοπι; ἴἩαο Ῥτεορᾶίης Υθιςο (1]ιγς 

αγ] ” 16 (σαπᾶ) Ῥοΐπο εἰοςθᾶ 1 α Ῥοπϊοῦ. Ἔλας ΊἨοπι., Ῥθη, 

Οωπ1ρ., δοχίου, Ὀίοϊ., Μ. 8. Εν.“ ” 106, ὁ ἶα.” 

:ὁ ο γέρος (αρρ]οπιεηίαςγ), αξνοτ ““ {ον (8. Υ.), ἵς ἀνορροᾶ 
45 πππθοθεξασ. 9ο Τποπι. 1Γ6είοΥ, Ἱονίου, ἸΓε]κοί, ΟαπιρΏσ!], 

Ῥαμγον, Πε] να]. 

α««Ἐου {τοπ 6Υ6Ιγ 0Ἠθ {ο π]ιοπα τπασ] ἵβ ρἴτοη, πιαοὮ ΥΠ] Ῥθ 

χοηιἰτεᾶ ;”. σπαντὶ δὲ ᾧ ἐδόδη πολὺ, ζητηθήσεται παρ αὐτοῦ, 
πηλς αγγαπσεπιθηέ, Ἠή]ς 16 16 οχαοῦ ἵη ρυβδεηΐπς [16 ἐλουσλέ οἱ 

11θ ἐοχέ, {6 πιοτο ρεαρίοπους παν {μαῦ οἱ {1ο Ἡ, Ύ. Βο ποπ. 

Ῥεπα, ἨΜονίου, Μ. ΌΟἨ παντὶ, Ῥ]οοπιβε]ά (Ν. Τορί) ταπιασ]ςς: 

«Τ]]ς ἴ6 ποῖ, 15 Ἠἶπου Ιπιασίπθς, ο ἀαΐίνθ αὐκο]αίς, Όπὸ ἵς ραῦ {ου 

παντὸς, Ὀοϊπα αοσοπηπιοᾶαίθᾶ, Ὁγ αἰἰνασίίου, ἴο ᾧ.”. Τα οίἶιαος 

Ψοχᾶς, 16 Ίιας ιο ἔοτος οἱ παρὰ παντὸς. ι 

5 «ᾖοπι Ἠΐπα ἔο Ὕλοπι πιό Ίανθ οοπιπαἰέθᾶ πηποίι;”. ᾧ παρέ- 

Φεντο πολὺ. Μ. Τηῖ πιαπηὍον οἱ ἴμο 5εηίθπος εἰοι]ά «0116- 

βροπά πι ἴνας πολ Ῥνεσσᾶςς 1. 806 Ἰαδὲ Ποῖο. «Α4 ιο ποπαῖ- 

παίῖνθ οἳ παρέθεντο ἵδ μοῦ ακῃτθβςεά, “πε "' ἶ6 ἠαἰιοίσ ες. 
ο 4] ας” ᾖ]θον. Νοτίου, ὮΓακαξ, Οαπιρ., Κεπᾶ, Θθ6 

οἩ. 4 : 84, ποῖθ. 

4 «γα ἄο Τ ἀρεῖτο }” τέ θέλω; Μ. 

ἀπέθιτοσαῖοη Ῥοϊηῦ οογτοεροπᾶς ση] έ]ι ναί οἵ ιο {οχέ. 

“ γ]αῦ ἆο 1 νης]ι 3 αεί, κ πα νι 1. μετ 56ΘΠΙ5 {ο 

Ῥ6 πο πθοθβδίίγ {ον ἀερατίίπρ {γοπι [πο δια] 8οη5ο οἱ Φέλω, ἵπ 

νο Ἰπᾷἰοβέίνο, Ἴλμο νοιο 15 ποπάανοᾶ “ ἀοείνο” (18, Ψ.) Μανς 
9 96. Ἰωκοῦ:δο;δ:οο; 10:26; 25 : 8, οἷο. 

ν ΠΟΣΤ” μηδὲ, 

Ῥιας., Οαπυρ., ΦάΝγεΙ, ΛπΏοτς, 

αγ] ὃο Ῥδαίοι ”. δαρήσεται, 

υ] 

Της Ροβίὐῖοη οἱ ἴ]νο 

Φοαι]οίή,, 

5” Ὑγου]ά ενας 18 Ἴνενο αἰτενάγ Ἰπά]εᾶ {”.εἰ ζθη ἀνήφθη, 

Μ.---Βοατ]θέ απά Απσας, “ Οἱ ενα 1 πουο αἰτολάν Ἰεπά[οά !”” 

Όµ Ίο ομΏνο βοηίθησθ, τέ θέλω; εἰ ἠδηῃη ἀνήφδη, Ττοιορε 

(Αποιεοία) τοπιανῖτα: “Τὴθ οοπιηθπἰαίοιβ Ίαγε εχρενίθησοἆ Ἡ0 

Πέ] ἀποαϊγ η Ἱπιογργείίης Ί]νοςθ υνοχᾶς."--- Ῥαἳ ἐλιαῦ α γνῖςμ ἵς 

ἱπίοπᾶεά {ο ο εχρτθεεά 18 ουᾖοϊοηί] εγίᾶρηαξ Ἴοπι {μθ οοἵ- 

γεβροπᾶἶησ οἶσας 1Π ἐμθ του ποχί νειβθ; αμᾷ 16 15, ἐλετοίοτο, 

Ῥνείογαδ]ε {ο τοηᾷοτ {16 Ρατ ἰῖο]ε ὮΥ εἰ ζπαπα-----' Τε ἱπιρονί οἱ ἐλλα 

Ῥάβξασθ {5 ἐ]ς: « Φίηοο 1116 αἄναπσθιποηί οἱ Ίχαθ το]ἱσίοη πιαςέ Όο 

α{οπᾶσᾶ Ὦγ εποῖ απιαρρσ ἀῑνίίοις αιιᾶ ρειεδου(ίους, 1 οσα ιο 

τὸ πηῖἝα ναί ποΥ, ἑοσού]ιου πνἰΕἰι 1ΗΥ Ῥραβεῖου, Ἡ]ι]ο]ι πιαςέ Ῥτθοθᾶρ 

ὤλθπι, αᾶ αἰτεαᾶγ Ίακεη Ῥίασο. Όημ νο 5εη5ο οί εἰ, ἵπ ΕΠῖ5 

Ῥαβεασθ, ιο {οΠογίης εκἰγαοῦ ἶ5 πιαᾶο γοπα α ποίο ἵπ {1ο Ἠοτίς, 

οἱ Μαν] (16 : 44): “ Του. (εϐ) αποίες {Πί6 ραξεασο ἵη {αςίγαξίοι 

οἳ α Ῥθσσ]ίας πδασθ α5 {ο εὖ, αηᾶ τοπᾶοις 19 Ὁγ {αι .Αοσογάϊης 

ἓο ἐἱ6 πκασα, “19 ἵ6 6ροκοι οἳ {μπσς μού πιετε]γ ροςςζ0ζθ, Ὀαΐἲ ο6υ- 

αἶα, απᾶ ἀεροπᾶεηό οἨ πο οομάϊΠοη. ἜΤϊ ἵ εδρεοία]]ψ ἐ]ιθ οπϱο 

αξίου γοιὈς Εχργθδείης αιποξίοπ. ΤῬαῤίπι,, 2109, τη, 60... Τὸ πια 

56 αἀάεά ἴλαῦ Ἠοῦ. ᾳποίος ἐῑο ῃαξεασο ἵπ απθείίοη 45 οπο Οἱ 119 

μακίνα[ίοπ8. Αα 26 :8, τέ; ἄπιστον κρίνεται παρ ἡμῖν εἰ 

(ειαί) ὁ Θεὸς νεκροὺς ἐγείρει; Ἶπν νίον οὗ Εῑίς Ῥαεεασο ἡνοια 

Αοίς, 1 5ασσαςύ {1ο {οἱ]ομίης αἱεγπαίῖνθ τουάετίπα, “, Ἠ)]ια! 4ο 1 

ἰς]ι Ἱ---ιαῦ 16 νογο αἰνοαᾶγ Ἰηπᾶ]εᾶ 1”. Α5 απ Πακίραίίο, εἰ Ξ- 

μἐώιαπα, 986 Φορῦ., 5 ο5Ἴαα Τ : Ἰ, εἰ κατεμιείναµιεν μα) πατῳκίσθη- 

μεν, “ που]ά ναί Ίο Ἰαά τεπιαἰηεᾷ απά ἀνγο]ί," οἷα., μεις Τέ 

ἱ6 δᾳπἰτα]από {ο 1», “Ο ἰλαί, ιομ]ᾳ ἐλαι «θεοι. (Ἠεχ.) : “5οῦ 
612, εἴ γάρ τις (19))” 0 Ἠναί οηθ.” 

Γ απ ἱπιηργαίομ}”. βάπτισμα. Ὦθο 6. 8 : ὃ, ποίθ. Ἐεπᾶ., 

ΑΔ. Οαπιρ. ο ἸΜοιία, « αἶπο ααίο ς” Τρου,  ππα πιπιθγβίοη ς 

Ῥαμ., “6η Ὠααῦς ” Τεα]., α απο ἱπηπιουσίοπο;”. Ῥο]σ., “οθηοι ἀοορ.” 

Β.{ο ο Ἱπιπιθιδοά πλ)” βαπτισθηναι. 68 ο]. ὃ : Ἱ, ποίθ. 

Το οὐνῖαίο 1ο ταςα οἳ απ Ἰάίοιι μή Ὀδίοησς {ο νο Ἐουναίθας 

μοοῖς, {ο απᾶσγσο ”' (ας 1ζαμᾶ.) πιαγ ὃς Ῥτοροι]σ θαυςἐιίοᾶ {ου 

Ἠίς Ῥήχηςο, 8ο ο ἨΓαἰέο, “σα ἠροτδίολει ;”. 1061., “ο θχροτ]- 

χΙΘΠ{ΑΥ.'” 

Ἀ α βηή---] αῑς{γθβεθᾶ ; 3 συνέχομεαι. Ἐεπᾶ., ὙΓαἷοβθ]ᾶ, Ἐοῦ. 
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πα 02ΑΜΗΘ) ΥΠΒΘΙΟΝ. 

51 Φαρροςθ ο ἴλπαί 1 απ «οπιθ 
ἰο οἶνο Ῥθ8οο οἳ σαι Τ 1ο] 
γοἩ, Ναγ; Όαΐ ταίπου ἀῑν]δίοη : 

65 Ῥοτ Ώνοπι λαποβίογί] ἴ]αγο 
ϱα]] νο ἤτο ἵη οπθ Ίιοιδο ἀῑνιᾶσά, 
ύγοῬ ασαἱηδῦ ἴπνο, απᾶ πο ασαἷηδί 
μοβ. 

δδ Τ]ιο {αΐ]ον αἶα]] Ὦο ἀἁῑνῖᾶ- 
οὔ ασθἰηδί 16 εοπ, απᾶ ἴπο 50Η 
Δοαϊηςέ ἴμθ [πίμθν; ἴμο πιοίνον 
ασαἸηςδξ ἴμο ἀαισμίον, αμᾶ Ίο 
ἀαασμίθς ασαϊπεί ἵμο ποίμθυ; 
Βιο Ιποί]νθι -]αυγ ποα]πδί Ἡου 
ἁμασΏίου-Ἱη-]απγ, απᾶ ῆιο ἠαποἸι{ςυ- 
πες αραἡηδί Ἰ6υ πιοί]ιου-1η-]ανγ. 

δᾷ Απᾶ ἰιο εαἰᾶ αἶςο {ω ιο ῥρ6ο- 
Ρίο, μα γ9 560 4 οἷουά τὶδθ οιέ 
οἱ ενα νθςί, δἰναἴο]ιίπσαγ ο σα}, 
Τ]ους οπλο] 8, 8Ώοπ6Ρ; απᾶ 9ο 
1ὲ 18. 

66 Απά πλου 4 48 8εε ἴλο 5ου{]μ 

απεες ΤΗΣΤ. 

ἕως οὗ τελεσθῇ; ; δ1 δοκεῖτε ὅτι 
εἰρήνην παρεγενόµην δοῦναι ἐν 
τῇ γῇ: οὐχὶ λέγω. ἡμῖν, ἀλλ᾽ ἢ Ό 

διαμερισμόν. ἔσονται γὰρ 
ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν οἴκῳ ἑνὶ 
διαμεμερισµένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσὶ, 
καὶ δύο ἐπὶ τρισί. δ8 διαμερισθή- 
σεται πατὴρ ἐφ᾽ υἱῷν καὶ υἱἷὸς 
ἐπὶ πατρί: μήτηρ ἐπὶ θυγατρὶ, 
καὶ θυγάτηρ ἐπὶ µητρί. πενθερὰ 
ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς, καὶ νύμφη 
ἐπὶ τὴν πενθερὰν αὐτῆς. 

δι "Έλεγε δὲ καὶ τοῖς ὄχλοι», 
"Ὅταν ἴδητε τὴν νεφέλην ἀνα- 
τέλλουσαν ἀπὸ δυσμῶν, εὐθέως 
λέγετε, "Όμβρος ἔρχεται' καὶ 

καὶ ὅταν νότον γίνεται οὕτω. ὃδ 

ΈΕΥΙΘΕΡ ΤΕΠΒΒΙΟΝ. 

16 ἶ6 αοοοπιρ]σ]θᾶ! )ΤΗΙπΙς το 61 
Όιαί Τ οαπιθ {ο ϱἶνο ρος0θ ΟἨ 
{6 δαν ἶ 16] τοι, πα; 
ραύ ταίμεν ἀϊγίείοη: {ο ΣἩ9ησθ- ὅ2 
{οτ{Ἡ {ἶιογο 1] Ὦο νο ἵη 0Π6 
ποιςο ἀῑνιάθᾶ, ἴπθο ασαἰηδύ 
πο, απᾶ πο ασαϊωσὺ {Π999, 
αἙαίμθυ πΙ]] ϱο ἀϊνιᾶθά ασαϊηςί ὅδ 
80η, απᾶά 5οη. ασαἰπδί {αίμα 
ποίμον ασαἰηξδύ ἀαπολίςσς, απᾶ 
ἀαπσ]γέου ασαϊπσύ πιοῦ]ᾖθς; πιοῦ]- 
ου-]η-]α. ασαἰπδύ δι. ἀαισ]ι- 
ἐογ-ϊπ-ἶασ, απᾶ θαασ]ινίθι-ἵη-]ασ 
ασαἰπεί που πιοί]θνἹη-]αν. Απά 
πο ραϊά αἱδο {ο ἴιο οτοσάς, 
Ἰ]οη Το 566 "1ο οἷοπά οτ]δίης 
Ρ[οιῃ ἐς Ἰνοςί, 1ΠπθᾶΙα{6ΙΥ το 
Βα”, Α. ε,ηονεν αἱ οοπίης; θηά 
8ο 1έ "οοπιαῖ]ι {ο ρα88. «Απᾶ ὅδ 
πν]ιοη "γε ρεγοεῖυε ἐ]ο 5οπ{] πΥπά 

(1ωκ., συνέχω) 1 “ Ῥα5ε., {ο δε ἀἰκίγεσνε." 148, (1ασ.). Ῥνδίδοα. 

(ὔι (οσο) :  Ώσαιη γολειιθηίο απρογ. Τε νδιὈ “ {ο εἰταίίοι ” 

ἵ6 οὐβο]είο. 

1 «19 βοοοπιρ[ε]οᾶὰ !”. τελεσθῃ. ἸΚεπᾶνίοϊς. ἘῬτεβηῦ Ίκασο 
ἀεπιοπᾶς “ 15.” 

} αμ] σος”. δοκεῖτε, Ὀλαιρθ, Ῥαπι, Νοτίου, Φοατ]αςζ, 

ἡγαῑαί., 1ζουά., Το] να11, Μ. ο οἴἵθα ἵπ Ὦ. Ῥ. Θεε Βοῦ. (Τιοχ., 

δοκέω). ' 

κ «Ἱαμορβίον1;. ἀπὸ τοῦ νῦν. Ἴλοπι.,, Νοτίου, Ἰακοβο]ᾶ, 

Ἐεπᾶ,, 11θ11να]], ΜΜ. "« Έτοηι ”. 16 προῖοςς Ίσνα, απᾶ “' ἤοπι Ἠθησο- 

{οτί ”” οη(ἱνεῖψ πτοις. Ίηουο ἶ9 αἩ ε]]ὴραῖδ; μοόνου Ὀεῖπρ απᾶςι- 

εἰοσά. Ἔου. (Τ4Σ., νῦν). 

1]! ὃο ς” ἔσονται. 868 οἶ. 1 : 15, ποία, Ἔλοπι,, Βπαυρθ, 

Ῥεπη, Ν ορίοη, Ῥορυ]θίς, ἨΓα]κοῦ, Οαπηρ., Ὀἱο]ς., Κεπᾶ., Μ. 

μα Ῥο/μος :” πατήρ. Τμ ποτά ἵ9 απαγίτοπς, αξ νο]! αξ {μα 

πουης Ἰνμήο {οἱ]οσν 1ὲ,---υἑῷ (60η), νέδε (50Ἠ), πατοέ ({4116Υ), 

μήτηρ (πιοίμαυ), θυγατρὶ (ἀππσΠίου), μητρέ (πιοίλος), πενύερὰ 

[ηποί]θυ-ἵη-]ανν), απά νύμφη (ἀαισ]τίου-η-ἱανν). Ίο Ιπδογίοη οί 
το”. Ῥείουο ο πονάς ἁἰπιηίς]ι ο [οσο οἳ {6 Ἱαπσιασο. 

Ἠεησο α Ἰἱέονα] ναπᾶθιίης ἶ5 Ῥιθίεγα)]ο---ἵΏς αι[ίο]ο οἳ {1 Ἡ. Υ. 

Ῥείησ ἀἄτορρεᾶ. Θο Τοπ, Ὁματρθ, Οαπιρ. Κεηᾶ., Μ., Ῥεσμτ 

(αοίθ οἨη Αησας). 

κ {μρο ο]ομά |” τὴν νεφέλην. Τλοπι, Νοτίου, Μ., ανα (ποῖο 

ο «Αησις), Τε να], Μ. ϐ. Έτ “]α παόο 5” Τρ6υ., “ ]ς παρε :” 

Τα], 6 ]α παρθί”. ο ἸΜοίίθ, “ ἄῑο Ὑοκοι.". ής Ιαπσιασα 

αἰλαᾷος ἴο α Ἰνοῖὶ ΙΚποΝΏ Ῥλομοπιεποι Πίο] Ἰς Ἡοπνοις Ίνα ο[ίοι 

Νέηρεοι. Τειοο {1θ πςο οί {1 αν{ίοίθ. 6ο 1 Κίπας 16: 48--4ᾷ. 

Πονηθ!ς Τηἱτοᾶ., Υοἱ. 2, ϱ. 24: “ουν επια]] ο]οπᾶς ατο---ἰ1θ [ογο- 

14ΠΏςΥ9 οὗ νἰο]επέ βὔοιπις π ἐ]ιο Ἰδικξ ας νο] ας η ἐμο Ὑεςί; 

Ώνογ χ]κο Ἰ]ο α πιση΄ς Ἰαπᾶ (1 Γίηος 18 ς 44) τππί] ἐπ πν]ιφ]ο εἷςγ 

Ῥθοσχαςς Ῥ]αοῖς αγἰε]ι γαίη, πλ]οι. ἀθεοθηάς ἵπ {οχνοπίς, Ενας γης] 

ἄοννη {ια κίθορ Π]5, αιά 5ινοθρ 6ΥοὉΥ ἠπίης Ῥοΐοχο ἐ]ῑοπι. Τους 

ΤιοτὰΏ ἶπιες, ΕΞ ΡΙΙΕΠΟΠΙΘΠΟΠ 8Θ0ΠΙ5 {ο Ἠανθ Ώθεοπηθ α οθνζαίη 

Ρυοσηοδίίο οἳ σναί Ὑθαί]οτ. Ππῖς απίἶιου τείευς {ο {ιο ραξεασα 

Ὀε[οιθ 8. Θ6ο Πϊαά, ΤΥ : 215-319. (νθομο (τοεὶς Ν. Τορί., 
Ρ. 148), αἴίεν ποἰἰοίησ ἐῇ16 πεο οἱ {]α αγἠαία πε] “ πνονᾶς εἰσπί[γ- 
ἵπα οῬῄθοίς, ο; Ῥ]θποπησπα οἱ παίανο πηίοῖι οχἰθί ἰησΙγ, απᾶ οπέίνο 

σαίαταὶ σαυρίαπσσε,”. αποΐες Ἰακο 12 : 68, απᾶ 5.75: “εφέλη» 

ας να αγἰ]οίς, Όθοαιβθ 16 ἶς Ίοτο αςοᾷ {ο εἰσηί[ νο Ῥατέίοσ]αν 

οἸοαᾶ οἳ αἱπσα]αγ οοη{ογπηἙήοῦ, τνμήο 1π ΈνοἙθ οοπηἑχίας ἶ5 ἴῑιΘ 

Ππαπιθάία{ο {οτογαπηθς οἱ ο οοηθἀθγαδ]θ {11 οἙ ταἰη.” 

ο «πείῃς :” ἀνατέλλουσα». Ἰλοπι., ὙΓδβία7, Ὦματρθ, Ῥεπη, 

Ἀοτίοη, Ἰἡακοί., απιρ., Κοπᾶ, Απρας, Μ., Τμοισναϊ], Ἠαγάοσῖς, 

ιο]ϊε Ἠ]ιοίπις, 

να ῄρπις” ἀπὸ. Τοπ. Έθη, οσίου, Ἰακεῖ,, Ὀϊοζ., Κεπά., 

Ἠγίο]ί{ Ἐ]ιείπις, Ἴϊα νοπᾶστίης οἳ ἴῑε Ὦ. Ῥ., “ οαῦ οἳ” (-- ἐκ) 

ἔα]κον ἴσοπα Ἐγηάα]ς, 15 πού οχαοῦ. 

α ὁς οοπίηστ” ἔρχεται. Τἱς Ῥτοσγεβείγο {οι οἱ {1 Έπος. 

ναιῦ οονιοξροπάς πἰ ἐς αβῖοκ] 5εηςο οἳ {1ο (ἀχοσ]ς ρτοθοηί, απᾶ 

.ἶδο πέν οι τισ ζοφιεπάί, ἈΝατᾶοσι, Τλοπι, 8λαγρθ, ῬεηἨ, 

Φοαι]θίς. Ό6ο ν. 90, ποῖο. 

5 {δ οοποίἩ 6ο ραςθ γένεται. ο ΐ5 τειῦ ἶς τεπᾶρνεᾶ ἵπ 

Έιο Τ, Ῥ., ν. ὅδ. Βοα]εῦί, .Δηρας, Τοἱνα]], Μ. ὅαἱρ., Μοπῦ., 

Ἐτας., Ῥσσα, Οασία]., ἀὔξο]σα, “ Πἲ.;”. Βε]α., " μοῖ ρεςο]ἠθᾶ ;” ο 

ἡπγοίίς, «ος σοςο]ιϊο]ιοῦ τ”. 5. Ἐτ., “ οθ]α ανα” Τδου, “βαορᾷθ ; 

Ῥαη,, ἡ ἀοῦ εἼκαον,” 

«1ο ρογευε. Βοαπ]οῆ, Τηϊ εαρρ]επιεηῦ ἵ5 τοια]νοά ὃν ος 

τῶι {οφιισπᾶϊ, ἱπεῖοαᾶ οἱ «1 96ο, πλῖολ σ8η ποὺ Όο Ῥχοροσ]ς αξείὶ 

πληθ σης” ἶ5 Όνο οὐ]θοῦ. Ἴδητε ἵς 5αρροφεᾶ ἰἴο ὃς αμᾶοισίοοᾶ 

1906: 1έ πια Ὦο ῬΤΟΡΕΙΙΥ τεργοβοηἰοᾷ Ὦγ “γα ρετοείνε,” ας Τὲ ἵπ 

οπιρ]ογοά {ο Ἱπᾶϊΐσαίο ρθτοθρίίοι Ὁγ ἐ]ις 8εηςε5, βεποταΙἰ/. ἸΝοεῖον 

Ῥᾳ5, “σα Πα,” 
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ψηπᾶ Ῥ]οπ, 76 ΕΑγ, Τηοτθ 1 Ῥο 
μθαῦ; απᾶ 16 οοπιθίῃ {ο ρ888. 

56 Τε Ἱψροσνίας, Το σας ἆἱδ- 
οθυἩ. ιο {9ο οἱ ἴἱθ εΊΥ, απᾶ οἱ 
Όιο οατί; Ότὸ ποτ 15 1, {μαῖ 7ο 
4ο πού ἀΐδοθτη {μῖς πιθ 

δΊ Ὑαα, απά πΏγ ουθν οί Υοιτ- 
βε]γας Ἱιᾶρο γο πού π]αί 19 1{σ]ις 

ὂδ μου {οι σοθ5ῦ πι(]ι πα 
84Τθ6ΙΒΑΥΥ {ο ἴμο πιαρ]κίαίθ, ας 
ἔλοι αγὲ ἵη 11ο γαγ, σἶνο ἀϊΠσεπος 
ἐπαί λοι πιαγοδύ Ὦο ἆε]Ινενεᾷ 
{νοια Ἠϊπις 1]θδύ Ίθ ΊἸα]ο ερ ἴο 
Ώνθ ]αᾶσα, απά ἴῃπο Ἰπᾶσο ἀο]ίνον 
.λθθ [ο ια οἱῆσαν, απᾶ 119 οὔᾷοσι 

οαδί {μθε Ἰπίο ΡΙΊ8ΟΠ. 
59 Ἱ ἰα]] ορ, ἴνοα ελα]ί ποί 

ἄορατύ ἴ]Ἴθιοα, 0111 οι Ἰαδί ραῖᾶ 
{9 γα} ]α5ΐ πη{ο, 

αΡΕΕΚ ΤΕΣΤ. 

/ / ο / 
ΠΨΕΟΤα) λεγετε, Οτι κανσων 
/ / . 
ἔσται. καὶ γίνεται. ᾖὃ ὑποκρι 
ταὶ, τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ 
τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε δοκιµάζειν' 
τὸν δὲ. καιρὸν τοῦτον πῶς οὐ 
δοκιμάζετε; δτ τί δὲ καὶ ἀφ 
ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον; 
ὅδ ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ τοῦ ἄντι- 
δίκου σου ἐπ ἄρχοντα, ἐν τῇ 
ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι 
ἀπ᾿ αὐτοῦ: µήποτε κατασύρῃ σε 
πρὸς τὸν κριτήν, Καὶ ὁ κριτής 
σε παραδφ τῷ πράκτορι, καὶ ὁ 

πράκτωρ σε βάλλῃ εἰς φυλακήν. 
δν λέγω σοι. οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐ ἐκεῖ- 
θεν, ἕως οὗ καὶ τὸ ἐσχατον 
λεπτὸν ἀποδώς. 

ΕΕΥΙΡΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

ερ]οπήπᾳ, 6 δα”, Τ196Υ6 π]]] Ὦο 
Ἠθαί; απά 16 οοπιθἩ {0 ῬαςΒ, 
"Ἡσροοτί{θε{ 7ο ομτι ἀἱξοθτΠ {]νθ δῦ 
{ορ "οἱ {1ο δατίΏ απᾶ ο {ο 
εν; ας Ίου ἶδ 16 ἰλαῦ ο ἄο 
ποῦ ἄἱβοθτη Πι]5 πιοῦ "απά ΥΗΥ, δἵ 
θΥ6η οἱ γοισβε]τες, ]πᾷσθ 6 πού 

π]ιαῦ 15 τσι Ὕ]μθη Σί]ιοι δ8 

ατί σοἵησ ση] πμ αἄνοτδαιγ 

Ἔο σα πιαρὶβίσα{ο," "οπᾶθατοτ 90η 
μα πα «ἰο Ὦο ἀειτετοά {γοπι 

μπι; 165δί ο βΠου]ά ἄτας ἴνοῬ 
{ο {ο Ππάσο, απᾶ {πο ]πᾶσο 
εἄο]ίνει ἴοςρ πρ ο ἴἶθ ο[ῇσει, 

απᾶ {ο οποθυ οαβέ {νεο πίο 

Ριήσοα.. 1 {11 παρ, ὅἶλοι {γ]{ ὅ9 

πού σ0οΠ16 οι {ΊεποἙ, 1Η Όποι , 

μαςῦ ραῖᾶ Σο Υοισ [αςδί τα{θ. 

εα Ρ]οπίης 1” 
"ΤΠονα]!, 

σινέοντα. 

α «γρ πμ]ο] οοουτς Ῥδίοτο “μγσροονϊΐθς {3 Ἱπ νο Ὦ, Ὁ., ἶς 

Τὰ 16 ἀτορρεᾶ ὮὉγ ΤΠοπιςοα, ἸοΓίοµ, Οαπιρ., Ὠίσ]ς,, 

16 οκοἰαπιαίίοη δίση ἵ6 Ῥίαοθᾶ α[ίο “Ίγρο- 

5πρενβποςς, 

Ῥανγου, Γευᾶ. 

ο ες ” Ὁσ Τποπι, ορίου, Βοαγ]είέ, αἷκοί, Ιζαηᾶ., 

Σα ϱῇ {ιο θατίη απᾶ οἳ {ιο οἶσγ;” 

ὙΓεείαγ, Ὁματρε, Ῥοπα, Ῥοαχ]ίῇ, 

τῆς γῇε καὶ τοῦ οὐρανοῦ. 

5. Ἐν, 

οπἰσεπέέα Ἰοεῖ---ἼἼετθ ατθ «Ὑ6ΓΥ {6π ο.θος 1νΊθίθ 1ο 116 ααἰογίσοᾶ 

{ο {πίτοάπος {1ο ἀαβηῖίο αγ]ο]ο. 

απ. Ιἱοπια[ίο Ῥίναξο, ή υλ]οἷι “ 1ιθ” πια Ῥ ἸπάϊδρεηξαΡ]θ, οἶοξθ 

αἄμεγοποθ Το {ο Ια(εν ἵ8 ῬτείεταὈ]ο. 

1π αἱ, πηπ[εες 8 {ταηδ]αία ὮΥ 

: Της καρριοιεῃέ οἱ ἐιε Ἰ. Ὑ., “ αἲ ἴλου αγ 19 πΏπθοΘΕΞΑΥΥ. 

Τὲ 16 ἀνορρεᾶ Ὁγ Ίοπι., Ἰδείογ, Ὀματρε, Ῥόπη, βοασ]είξ, ἸΓα]κεί, 

Οαπιρ., Ῥ]οξ., θάνγεν, Ἐαεπάμ]οἷς, Αησάς, ῶλε[ναι], Μ. Τί παρ 

Τ]ής 16 Ες οτᾶευ οἱ ἴπθ {οχί, πλίοῖι τνας ρτορετ]ψ {οἱἱοπθᾶ Ὦγ 

Ἐγπάα]ο απὰ ἄθπενα. Ί1ο Ταἱραίο, Ἡοψεναι, Ἠανίης « οα]έ οἱ 

ἐν, Οταππηςε αἀορίθᾶ {ο ἐπυεγείοπ (" οἳ Εἶιο εἰς απᾶ οἳ {ο 

θατ1 3}, απᾶ πας οορῖεᾶ Ὦγ Ἠιο Ἡ. Ὑ. ΤΠ8 ουᾶεν οἳ {ῑῑο ἔθχί 15 
αἄοριεά Ὦσ Τ]οπι., Ἴ/οδίαγ, Ἐομᾶ., ΦΠαχρθ, ΛΝογίοπ, Βοαχ]οὲ, 

Ρ]α., Θαψγετ, Άπησας, Τηθἱπα]]. 

οοτραρίίοῦ. Τ19 Απιζιιῦ ΜΑ. Ίας «ἴογγς οἱ απ]. 

ν αρηᾶτ” δὲ Τλοπι, Ὁμαιρο, Ῥοηπ, Οαπηρ., Ὀἰαῖ., Βαπγαν, 

Ἐαπά., Απσις, Μ. “Ὑεα” ἶς πο οπ{]ονὶσθᾶ ὮΥ ο ἐρχζ. Τί ἶ5 

ἆνορρεᾶ Ίη α]] ιο αΌουθ οἶεᾷ νουαῖοπς, απά αἶσο Ὁγ Τιε]πα]]. 

Νοὐλίης οοιγοβροπάϊΐης {ο 1έ {η Ταἱς., Μοπί,, Βτας., Ώδτα, αξία]. 

δξομει, Βομοίζ, Βεΐσ., Ἰέου, Ὃο ἸΝοίία, Ώαμ., . οἳ 9. Ὦν., 

6 Ῥα5γ,. 19ο, Ώραη., Ὠἱοάαδί, Τία]., Βγτίας, Ἠου, Ν. Τοςί, 

Ἐλοῖπις, Πο]. Τὲ πας οορίθά ἴτοπα Τγηᾷς]ο, 

ᾱ «μοι οτί ροίης; ὑπάγει. Τλοπι., Ἠ/οξΙθΥ, Ῥσυη, Ν ουίοη, 

Βολε]αέ, ἸΓα]κοί., Απησας, Μ. 966 ν. 90, ποίθ. 

Σ 9 πηββϊδίναίο;” ἄρχοντα. Νοτίοι (Φαπγον, “α τα]οι "]. 
Α5 {1ς που 6 απαγ]οις, απᾶ ἔμευε ἶ5 πομίης ἵη νο οοπίεχύ {ο 

πια {6 ἁθβηϊίο, 16 16 ππηθοβεςατΥ {ο 5αβροβθ ἰλαῦ {μοτο 16 αἩ 

ε]ρείᾳ οξ ἐπ ατ[ῖα]α, ριοᾶισθᾶ Ὦγ {ο ρνοροβίέίοη ἐπὶ, Ίγ1αγο 
πουπ8 4το ποῦ Πη]κεά ἑοσεί]ευ Ὦγ οοπ]αποίίοης---απᾶ ἴμεια 15 1ο 

Τ19 γεαβΐπσ οἱ {πο Ὑπἱσ. ἵσα | 

Ιπχοᾶιορᾶ Ὦγ Ἐγηᾶα]α. 

α««ϱΠᾷραγον:”. δὸς ἐργασίαν. Της Ῥ]παθο ἵδ  Ταπίδπι 
εαπήτα]επί {ο ἀαίε ορεγαπι (Η1εΓα!γ, “σίνο Ίχθοι ”). 6ο Ἐοῦ. 

(1οχ., δίδωμὺ), Ἐτάποοὶ (πι 195). Ίλοπι, Ὀοατ]οῦθ, Οαπιρυα]!, 

Κεπᾶ., Δησας, Μ. 

δ «θη 118 παγτ” ἐν τῇ ὁδῷφ. Κειᾶ., Τ]οπι., 9πΠατρθ, πηᾶ 

Οαταρ. (Ψ οἃ νο τοπᾷ "), Ῥουᾳ, νοτίου, Ῥαμγου, Μ, 

5 4{ρ Ῥο ἀρ]νογοᾶ ; ἀπηλλάλδαι, Ὑμ6β]αυ, Μ., Βοαν]είί, 

Τ]μο]να!!, Ιζεπᾶ, Ῥοπάστοᾶ ἵη ἴ1θ᾽ ζηβηίΜίνθ 9γ μαιρθ, Ῥσηη, 

Νοχίομ, Πϊο]., ἸΓαἷτεί., Α.ησις. 

ἆ «πο εἰοπ]ά ἅτας;” Ματασύρῃ. Ἀλατρὲ, Βουχ]θίό, Οαπιρ., 
Ἐεπά., Απσιθ, Ἠολίηβου (Τμαχ., ἔπι οεγῦο). "Ἠα]θ {ο ἄναρ, 18 

βρειβοἠθά 07 “ αι] ” Τη ρεθεπύ πξασθ. 9ε0 ὙΓερσίου (ΠΙοί., α.θ. 
“Εο]ο ”}. 

5 ἄε]ναυ 11θο πρ!” παραδῷ. Μ. 68 οι. 9 : 44, ποῦθ. 

{ α γ]---οοπ1θ οπές”. ἐξέλθῃς. Μ., Βμαιρε, Ῥεπὴ, ουίοη, 

Ὑμα]κος, 

Σ «ἴπο νου ]αςῦ παἰ(ο;”. καὶ τὸ ἔσχατον Λεπτὸν. «Α5 οἩ θ]ί6υ- 

παἰίνο τεηᾶρτίπᾳ, ἰ1θ πιους {ογαὶ εχρυεξεῖου, “΄θὖΥθα ἴ1θ ]αβέ τα((ο,” 

5ο ζοπᾶ., ΡαΠ7ΕΥ. 
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ΚΙΝ «ΑΜΕΞ) ΤΕΠΕΙΟΝ. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΙ. 

ΤΗΒΗΕ ποθιο Ῥρτοδοπί αὖ ἐναί 

ΒΘΔ5ΟἨ. 5οπ16 {ναί Μοἷά Ἰήτ οἳ ια 
(αἱ ]οαπς, π]οςθ Ῥ]ουᾶ Ῥα]αίο Ἱαά 

πήπσ]θά γη ἡλλεῖν εαογ/]ροΒ. 
ὰ Απᾶ. ὅοδι5 απεγοετίης, 5οϊᾷ 

ππίο {λοπι, Θαρροςδο Υ9 ἰῑαῦ ἴ]ιοδα 
αἱ ]σπης Ἱνεγο βἴπηθγς αὖογθ α]] 
ᾖιο (911]6αἨς, Ώθοαι5ο {μου 5αΏου- 
εἆ ειο] ἐ]ήπσς 

ὃ 1 {ε]] οι, Ναγ; Ῥαΐ, οκοερί 
πο τεροηῖ, Υ9 5ηΏα]] αἲ] Π]οπίςο 
μειϊςι. 

4 Οὲ {λλοςο εἴσ]έθοῃ, προπ Ὑοπι 
5 18 ἔοινου ἵη Βἱ]οστη {911 απᾶ εἶθτ; 

επλθπι, ἑΗπ]ς το ἐἶναί 1δγ ποτο 5ἶπ- 

ποιϐ 4Όογο αἱ] πιθη ένας ἆπγο]έ ἵπ 
165η5α1θπη 1 

6 Τ {611 τοι, Ναγ; Ὀπί, εχοθρί 
9 τορεπῖ, Υο δΗπ]] αἲ Ικοπῖςο 
ροσ]ε]. 

ϐ Ἠο εραΚο αἷδο ἐλῖς ραταΡ]ο : 
Α. οθνίαῖπ παν Ἰαᾶ α Ώσ-ίεο 
Ριαπίθά {η Πῖ5 νἰπογατᾶ; απἆ [ο 

σδΡΕΙΚ ΤΕΣΤ. 

ΟΒΛΑΡ., ΧΙΠ. 

/ 3 3 

Μ4ΡΗΣ4Α Ν δέ τινες ἐν αὐ- 
ὦ τῷ  ἀπαγγέλλοντες αὖ- τῷ τῷ καιρῷ ἄπαγγ ντες αὖ 

Ν α / Θς ΔΝ 
τῷ περὶ τῶν Γαλιλαίων, ὧν το 
[ο /΄ α/ Δ Αν 

αἷμα ἸΠιλάτος ἔμιξε μετὰ τῶν 
. μ - Ν 

θυσιῶν αὐτῶν. 3 καὶ ἀποκριθεὶς 
, - 5 - - 

ὁ ᾿Γησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, «4οκεῖτε, 
α ς ω Φ ς 

ὅτι οἱ { αλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτω- 
Δ / Δ / 

λοὶ παρὰ πάντας τοὺς ᾗ αλιλαί- 
/ τά . / 

ους ἐγένοντο, ὅτι τοιαῦτα πεπὀν- 
5 3 ἃ / ε ο) 3 3 

θασιν; ᾗὉ οὐχὶ, λέγω ὑμῖν ἀλλ 
3λ Δ - / / 

ἐαν µῆ µετανοῆτε, πάντες ὡσαύ- 
. Ἀ - . 

τως ἀπολεῖσθε. 3 ἢ ἐκεῖνοι οἱ 
/ νο» Δ 31 Δ 38 « 

δέκα καὶ ὀκτὼ, ἐφ. οὓς έπεσεν ὃ 
/ 3 “. Ν ν 5» 

πύργος ἐν τῷ Σιλωαμ, καὶ ἁπ- 
/ » Χ [ο] ο Φ 

έκτεινεν αὐτοὺς, δοκεῖτε, ὃτι οὗ- 
. / 3 / Ν ΄ 

τοι ὀφειλέται ἐγένοντο παρα πάἀν- 
/ Ἆ - 

τας ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦν- 
. ε / δ 3 

τας ἐν Ἱεροσαλημ; οὐχὶ, 
/. ε 3 ΕΙ Δ 

λέγω ὑμῖν ἀλλ ἐαν µη µετα- 
.. / Αν 

νοῆτε, πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε. 
θ 3 Ν / Ν 

«Έλεγε δε ταύτην την παραβο- 
ν 5 3 -. 

λην, Συκῆν εἰχέ τι ἐν τῷ ἅμ- 

ΕΕΥΙΘΕΟ ΥΕΕΡΙΟΝ. 

6ΒΑΡ. ΧΠΠ. 

ΑΝΡ ἴμουο πογο "ΕΟΟ Ρ1068- 

οπἳ, αἲ Όιαῦ 9ης, Ἡμο {ο]ά 

Ἠάπι «οοποσιπίης 1ο α111οαης, 

πᾖῃοςο Ὀ]οοά Ῥ]αίθ Ἱαά πης- 

Ἰοᾷ ση {μεῖν 5αοτἸῃοθ. Απά 

ᾖοβις, απςπονῖπα, δαἱᾳ {ο {λθπι, 

αΤ]ηξ γο {λαοί 1ης 69116818 

πθνθ βἴπποιδ' “.ρογο α] ἴμθ 

(αἱ1θαπς, Όεσατςδο {Που /Πανο 

βαῇοιγοά εποῖἈ {Πίησςτ Ι {ε]Ι 

γου, παγ; Ὀπέ εχκοθρί το τεροπῦ, 

εγο πη] αἱ η κο ΠΙΗΠΕΣ 

ρανῖσμ. Ό5, ἴιοδθ εἰσ]ίεεν, οἩ 

ποπ {θ {οπου ἵπ Φί]οαπι {ο]], 

απά ]]]οᾶ ἔμεπι, ἡηπ]ς ο {]ιαξ 

Π16Υ ποχθ βίππου5 /4ροτο αἱ 

πιοα Ίο ἀπνε]έ ἵπ Φ6γηβ8]ΟΠη ὃ 

1 1ε]] γοι, παγ; Ῥαΐ οχοερί το 

τορεπί, γο ἀνίῃ αἱ] Ἡπ Η]ο 

ππαηηθ Ρροτϊθ]. Απάᾶ ηθ 6ρο]κθ 

Ώ5 Ῥαναρίο: -α, οθγαῖῃ πια 

Ἱαᾶ α Άᾳ-ίεο ρ]απίεά ἵπ 5 

5 «6ΟΠΙΘ Ῥτθθρη Τιμής 15 {11ο πιοςῦ ηδη] οπᾶ μαδπγα] αΥΓ9ησ6- 

πηθηί ο {16 βοπίσηοθ, αοοονᾶ(ηρ {ο ους τιδµ5 ζογισγιάν, 

5 πηςς” παιρῷ. Ὑαοί, Μ. Α5 ιο πηγε ϱΏχαςε 15 ἓν 

αὐτῷ τῷ καιρῷ {60 1ῃ5ο ἴθπιρουε' Βεζᾳ), 16 ποιά 86επι ἐλλαί 

«βθᾳ6ο)”. ἵς που φηἱβοίθησ ἆσβγαίε ἴο ο {νο οηιήνα]θμί. ο 

ὙΠείία, “πα. εο]μίσευ Ζεἱε:”. Β. Ἐσ. “ ἆθης ο πηᾶπιθ ἔοπιρς ι” 

ρου. “αἱ ταῖδηιο Ππεπαρο.” 

δα ροηοριπίηςτ”' περὲ (ασ ϱεπε.). Ἰακοβο]ᾶ. Ἐοῦ. (1εχ., 
περὶ) τ ου ἴλετο ἶ οπ]ψ α π1θτθ βεπετα] τείσίθποθ, οἳ αἰ]αςίοι 

ἰο ο Ῥειδοα ον {λίης ἀεποίοά ΒΥ ἴἱο ρεπ]ώτθ; εοπεε’πίης;, αν ἰο, 

ἑομο]ήπα, ἴπ τεἰαἑίοη 1ο. Ἴπειο ἵΒ απ ο]ρείς οἱ ἄιο οὐ]οοί οἳ 
-ἀπαγγέλλοντες---(εὸ πρᾶγμα). Ἔϊἃε Ἰᾶρα Ἱγου]ᾶ Ῥε οκριθβδθᾶ ἵπ 
Ἑπα]ἰθὶν ενας, “' ]ιο ἐο]ά Είπα ἐς α[}αίν (ος πει) οοποβυπίης ἴπο 

σαᾖζεαης. “ΟΙ” ἆοθι ποῦ Ὀμης οαῦ ο (λοιςμό πι Ῥνορεν 

ἀἰξεηοίπεςς, Οἱαῖς, “ τθβρεοίῖης.” 

4 αΠηηοῖς γα: «4οκεῖτε. Ἐοηᾶ., Φπατρθ, 1 ο]παὶ, Ῥοπη, 

Μ., Νοτίου, Θοαχ]θίέ (“ ἄο το ήπίς”}, εκεί, Οαπιρ., απά Βαπν- 

185 ( ἆο σοι ίο]ς 1). 6ο οἳ. 12 : 61, ποίθ. 

5 α0ογθ;”. παρὰ (αἶπι αεσιδ). «Α5 απ αἰθετηανο τοπάετίης, 
“ Ῥογοπᾶ.”. Ῥ]οοπηί, (Ν. Τεςί.). 

{ «μηνες επΏενοά ;” πεπόνθασι», Ἴτοποη, Ἰλίς απίλοι, {η 

Μ4ς Ἰαίο πνοιῖς οἩ Β]ρ]ο Ἠθν]είοη, πηαίκος ἐ]ο [ο]ἱοπίπα ἠπᾶϊοῖοις 

αορα]ς οἨ Ἠς νο): “ΟΡ Τμουά οοπἰθπιρἰαίθα {1θ ηθπιοταὈ]θ 

ομακίτορο Ὁσ Ὑλίο] ιο ροεϊς]εᾶ, ποὺ α5 ΜοπιοἰΏίπς Ῥε]οηαίης 

πιοτοὶγ {ο ἴπα Πθοτίο ραδῦ; Ὀτῦ α5 α [ιοῦ τεκο]ίτσ 1ηίο ἐνο ϱτ66” 

επ; δΗἩ. νἰνίάϊψ Ῥνθκοπέίης 1έδο]ξ ἑο ἴπο πἰπάς 676 οἳ Ἰ]ς 

λθανθυς” 

ὅ «νο ψ]- «Ροντ» ἀπολεῖσθε. Ὁπαιρθ, Ῥθην, Μ., ου. 

ἔοπ, Θσατ]είῦ, ἨήΓαίΚ6έ,, Ὠ[οῖς., ζεπᾶ,, ΝΙ. Ό6θ οἷι. 1 : 18, ποίθ, 

Ἡ «Ἡῃ Π]κο ΠΙΩΠΕΥ ΤΙ’ ὡσαύτως. ποπ. οσίου, Βαπγετ, 

Ἰζοπᾶ., Απσας, Μ. “κοπο” 16 απρίσπος, α5 {6 πού ου]ψ αἱαί» 

βᾳ5 “Τη ]]κο τπβππου,” Ὀαἳ ὁ σπογεουσγ/"' “ ἰο.. τοιιορθ (Α πα]σοῦ, 

αι ἴοεο) : “πι ἠἶλια πιαηπεΥ; α8 ὁμοίως, ἵη Υ. ὂ. ΤΠῖς ἀεο]αταίοῃ 

Ρατία]κες πού οαἱγ οἱ απ αἀπιοπίίοα, Ὀαό οἳ 4, ρτεάϊοίῖου ανλίοι 

πας Πέθγα]]γ {α]βοά αὐοτέ {οί γ6ατς α(ἴοηνανά ἵπ νο ἀθείτας- 

Ποπ οἳ Φεαβαίθπι, Ῥανίπς {ο είορθ, νο {επιρίθ 1νας ἔνεοπεηγ 

ἴῆλθ οθαέ οἱ ναι, απᾶ πιυ]Μίαᾶες ος ἐῑια ρθείς π]ιο 1νοιο οβδιίπρ 

ἔιο εαου/βσσς, πογο εἰαΐπ, απᾶ ἰμαῖν Ὀ]οοά πηησίἰοᾶ ση] ναῦ οἱ ἐῑιθ 

γἰοβης”. 866 ζοβεριας) φοπίς ας, Β. Ἡ., ΤΝ, Υ., Υ1. 

Γ αή]]ρά ;' ἀπέκτεινεν. Τποπι, ΜΜ. Νογίοῦ, ΘάΥΥΣΕΥ, .Αησαθ. 

} «αῦογο αἲ ΊπεΠ:” παρὰ πάντας ἀνθρώπους. Θθο ν. 3 

ηοίο 6, 

κα πφ]]]. ρρχίε]ι 1”. ἀπολεῖσθε. Βου ν. ὃ, ποῖο ᾳ. 

1 α4ῃ Ἰ]κο πιαηπος !”. ὁμοέως. Ἀ6ο ν. ὃ, ποῖο Ἡ. Τβοπη,, οτ. 

ου, Κοιᾶ., ΦάΝΥΕΣ, Μ., ΑΠσας. 

α ἅῃ ορτίΑΙΠ Πιαη τι. «ΑΦ {ιο πο ἵ ιάρτκοοᾶ Ἱπ ἴμθ 
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πα σΑΝΜΕΒ) ΥΕΒΦΙΟΝ. 

ο8116 απᾶ 5οαπσμέ Επί ἴἨθγεοη, 
απᾶ [ουπᾶ ποπο, 

Ἰ ΤΊοη φα]ά Ίο ππἰο {μο ἄγοςς- 
εν οἳ 15 νἰπογατά, Ῥο]ο]άᾶ, ἴνοδο 

Όμπορ 7685 Τ οοπιθ ροζίπσ {ηπ]ῇ 
ου Πὶ5 ᾖσ-σθρθ, απἆ Ππά ποπο: 
οπί {{ ἄοπης Άγ ουπιυθτοί]ι 1έ 
Ώιθ στοππᾶ ὃ 

δ Απᾶ 119 αππετῖπα, 5αἱά ππίο 

Ἠάπι, Τωονᾶ, Ι6έ 1έ αἶοπο ἠής γθαΥ 
81δο, 41 1 Θ]α]] ἁῑς αροτί 16, απά 
ὅσας ος 

9 Απάᾶ 1{ 15 Ῥοαν ᾖππιέ, τοο]; απᾶ 

1{ τοῦ, ἔλεη αἴιαυ Ειαῦ {ποια εἶιαὶ 6 

ουί 1 ἄοπῃ, 

10 Απᾶ Ίο τας ἐαολίῖπα ἵη οπθ 

οπΕΕΚ τΕΣΊ. 
α υ ο / Δ πελῶνι αὐτοῦ πεφυτευµένην' καὶ 

ἦλθε καρπὸν ζητῶν ἐ ἐν αὐτῇ, καὶ 

οὐχ εὗρεν. ᾖἸ εἶπε δὲ πρὸς τὸν 
ἀμπελουργὸν, ᾿Ιδοὺ, τρία ἔτη 

.ν Ν 3 - 

ἔρχομαι ζητῶν Καρπον ἐν τῇ 
. / ν 3 ς / 

συκῇ ταύτῃ, καὶ οὐχ εὑρίσκω" 
ἔκκοψον αὐτῆν' ἱνατί καὶ την 

ο - Ν 
γῆν καταργεῖ; ὃ ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 

/. 9 3 ”/ 3/.  Δ 
λέγει αὐτῷ, «Κύριε, ἄφες αὐτὴν 

- ΝΔ / τά ΄ 

καὶ τοῦτο τὸ τος, ἕως ὅτου σκά- 
ψω περὶ αὐτὴν, καὶ βάλω κοπρί- 
αν. ἵ κἂν μὲν ποιήσῃ καρπόν; 

λ 
εἰ δὲ µήγε, εἰς τὸ µέλλον ἐκκό- 

/ ψεις αὐτήν. 
3 ΔΝ [ή ο 

1 Ἡν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ 

ΏΕΝΥΙΘΕΡ ΥΕΠΒΡΙΟΝ. 

γϊηςγατᾶ, απά Ίο οαπιο "Βθεἰίηςσ 

{ρα ον {ές απ {οππᾶ ποἨθ. 

ολπά 2ο βαϊῖά πίο 11ο τίπθ- Τ 

ἀπθξβον, Ῥο]ιο]ά, "7ο ὤνταο Σ6α18 

1 οοπιο βθε]ίτπς {γαῖί οἳ 18 

Πσ-πορ, απᾶ Ἠπὰ ποπο: οπύ 1ΐ 

ἄοπη, πἩιγ "ἀοί]ι 16 :αἱσο τοπάθε 

Όιο σγουπᾶ Όαττου  Απᾶ Ἠθ, 8 

αηβπγοτίης, παῖᾶ “ὁ Ἰπι, 1μοτᾶ, 

]οῦ 1ὗ αἼοπο ἐλῖς γθασ αἱδο, {111 1 

οἰια]] ἀῑς αὗοτέ 1έ, απ "πιαατθ 
ές απά 1 αἱ θδαγο δι {α] ἓ, οωε]-- 9 
ας ποί-----"α [μου πατάς ἴιοα 
εἶια]ὲ οαέ 16 ἄοπῃπ,. Απά Ίο 10 

να ἰθασ]ήπς ἵπ οπο οἳ {πο 

{οχ, Τό ἶ6 ἄθεπιθᾶ πιοδέ εχαοί το ἠαλοίσε 6 πιη,” 45 ο, 5αρρ]επιεηῖ, 
Βο Ῥεπα, Θοαχ]εἴ6, : 

5 ααρε[ίης;”. δητῶν. Βο Ες ρατθορ]θ ἵ5 τεπᾶειεᾶ ἵπ ν. 7. 

γαἷος, οσα, ὙΜαξΙεγ, Νονίοι, Βοατίοίέ, Γαἷκαί,, Οαπιρ., Όίοἷς., 

ΒαΥΥοΥ, Κ.εμᾶ., Απσιις, Τμε]γνα]], Μ. 

5 αΑπᾶ ”. δὲ. Ῥεπυ, ία, Αησας, Ιζοπᾶ,, Μ. 

Ρ “Το εαἰᾶ.. ΤΗΕ οτᾶει {5 αἀορίθά Ὁγ Ταοπι,, Νοτίου, Θοας- 

1ε{6, Οαπιρ., ἱοξ., Βά765, Γεπᾶ., Αησαςβ, Τε] γναῖ], Μ. 

4 {ο ἆμο γΙπςο-άτοβεογ;” πρὸς τὸν -ἀμπελουργὸ». 

Ῥομη, Καπά., Βοβτ]είζ, Οαπιρ., ο] να]. 

τα γόνο ΤΗ πιρρ]επιεηί ἶ6 οπιρ]ογθᾶ ἵπ οου/[ουπή τσ πε ους 

ἐάέοιυ. Τ]1οτε ἵς ποὐμίης ἵη {19 {θχί οοτγοβρύηᾶίως {ο ἴῑο ἄθπιοι- 

αἰναξίνο “ έἶνοςς,” πλίο]ι γνας {οίκος έποπι Τγηάα]θς πουδίοἩ, “ 1ἱ5 

ὤντθο γοατς.”. ὙΝαχεξ, Πανῖης τοἰαϊθᾶ ένο τη ογᾶ, ργοροτ]ψ πιατ]κθᾶ 

Τ α5 εαρρ]οπιθηίαγ. Τποισ]ι 1ο Πιουσαί που]ά ὃο ε/ΠοΙοη(]γ 

οὐνῖοις πποαξ {Ἠθ πςο οἱ "Το. εναῦ 18, 1ῇ πο εαγ, ““ Βε]ο]ά, 

Έντθρ γ6αϊ 1 οοπιθ,” θἱ1]] ιο εεηίςποθ βἰτίχκες {1ο Θὰ9 αξ βοπιθ(Ἡῖης 

Ἱπιροσίθοί. λαείογ αιᾶ Καιά. Ίανό τιο σωρρίεπιετὰ. 

Β]αχρο, 

.α ἀοι {ξ---τοπᾶςτ ο στουπά Όατεῃ ῇ”. τὴν γῆν καταργεῖ; 
Ἐταίποοὶ (ο ο): “«Ταπιεη σάς κἰετιἶεπι, ἄαπι 8ασσοος 6 8οἷο 

επειᾳ{{, καταργεῖν τεεροπᾶεῦ Ῥω3, ᾳποᾶ ἵπ οοπ]. Καὶ, Ππίχαπεί νο 

ποίαέ οὐΐοβιηι 6956, οὗσατε, αῦ Εϊοσ]ες. 12 : ὃ, δεᾷ ἵπ σοπ]. Εἴε], 

παηκ]ίνατα εἰσπὶΠοαίίοπεπι Ἰαροπῖθ, ὑπροδίτα, ἐπ]εια, ἐπε[ίοα- 

οεπι, οἱἱΟδιήπ γεάᾶσγε, Ἰὰ φποᾶ ἀργὸν πιοιεῖν, Υ. Ἐδυ. 4 1 211 6: 8. 

6]. 5:11, ουπι ντο Ἱι. Ἱ. ἆθ ἵδγνα εθΓπ1Ο οἳί, θἰσηϊβσκά καταργεἴν 

{ασσγθ αῦ θα πι] [σγαί, ἴεγγαῖο γεζᾶετε κἰεγτ]επ. Ἀργὸς 15 3)- 

Ρ]θᾶ {ο Ῥαϊνο, ππριοᾶαονο Ἰωπᾶ, ας ἴπ Ῥίσα, ου]. Β. 19, 

αρ. 49, Ὑηεχο Όλο Πϊβίοχίπη ἄρεοιίοος πο Ῥαὐδ]ε-Πε]ᾷ νειο Έ- 

πηθηθς γ/α5 ἄε[θαίοᾶ Ὦγ ̓ Απίσοπας, Τοῦ δὲ πεδίου πολλὴν εὖρυ- 

χωρία» ἔχοντοε, Καὶ πάγτος ὑπάρχοντος ἀργοῦ διὰ τὴ» ἓν αὐτῷ 

διήκουσαν ἁλμωρέδα, τοσοῦτον συνέβη ὑπὸ τῶν ἑππέων ἐξαίρε- 

σθαι κονιορτὸν μ.τ.ᾖ. «Α5 απ α]ἐοτπα(ἶνθ τοπάσιίπς, « νγ ἀοίλι 1έ 

αἱεο χομᾶος {πθ Ργουπά πςο]εςς Ἡ' ας Ῥδσα, “ᾳποσδαπα θὗ]απι ἔδυνατα 

Ἰπα]θπι τεᾶᾶ(ε 2”. οπᾶ Βε]σ.,  πααν {ορ Ὀθε]ααί ΜΗ] οὐ]ς ουπαἑε]{]]ς 

ἄθ αανᾶςτ”. Μ., “ Ἆας πιπάρ 11ο Ἰαπά πηρτοᾶιοβῖτο ;”..Ὢε ἸΠοιῖς, 

ππατυπι πιασλέ 6 απο] που] ας Τιαπᾶ απραομέναν 1. 8. Επ. 

 Ῥουγηποῖ απθαί τουά-ἱ 1 ἴουγο {11ο 7. 16. ὁ“ ρατα από Ἶς 

ἆο Ίπαςςε ἑαπιρίθη οἱ ἵθιτεπο Ἱπασιή[θτο ἳ” 

ε θ]ςο 1” καὶ Ὑγεβίεγ, Ἰαἷεί., ΓΚ επᾶ., Τποἱσνα!, Μ. ας. 

Μοπῖ., Ῥεσα, Ἕμασπιας, ὔδομει, “ οἰἶαπις”. Βολοίξ, « ἵπευροι; 

ἨΒε]ρ., “ οοἷςς”. Ωο ὙΓεῦί, “απο ποσ]ι ;”.Β. Ε5., “ απεςί ;”. Τρετ., 

α απορῖεπι” ΑΦ {ο ἐλοισ]ί Ῥτεδουίςά ἵα {ο ἑοσί 5, πα {πα 

μεθ, πού ομ]σ Όοτο πο Γαῖΐ, Ῥαῦ ΗΚκαπίςο τοπάστεά μα σνοσηᾶ ππ- 

Ρτοάποίᾶνε, ἴ]ιθ Ῥνορεϊοίγ οἳ ταπᾶειίπα καὶ Ὦγ “ αἶκο,” ἶ5 ορυίουθ. 

α πιαπιτο; ” βάλω κοπρέαν». Όδβπρ. Μ., Μανᾶοσῖς, Τπετο 

18 ιο Ἠήσ]εδί ρτοραδ{γ, ἐαύ κοπρέα (ρ]ατα] οἳ κόπριον) ἵ8 Πιο 

ἔγαε τεαάίπα. ο νίεεραοΏ, Τ/αοἱπ],, Ἰβοιερά., Γπαρρ, Τηεί]ε, 

Βολο]σ, Βϊοοπαῇ, «Κοπρέα ππδί, Ἠιογθίογς, Ὃς υδεά σεηθΓῖσα]]γ {ος 

απ αγοεν νο γομᾶςτ α 5ο] {δυμ]ο; η οἴλοι Ἰγονύς, 16 ἷ5 

δα 1 να]επῦ {ο “ πιαπατθ.”. «Α. πιοτ Ιἴογα] τοπάσσίης (Μιουσίι 1 

μήμ]ς ποῦ Ῥτο[θγαβ]ο {ο ἐλαί οἱ πο {εχί) ψοπ]ά Ῥο, “ αρρίγ 
πιαπητθι” 

Σ Ῥραῦτ” δὲ. 
Βα1Υ7ΕΥ. 

 Τπ9 εαρρ]επιοης “«ἐᾖοη” 16 ααἲίθ Ἡηπεσεββααγ.. 15 παΒ οορεά 

τοπι Ἰγηάσα]ο, ὪΠο, ποπθνες, ροϊηζθᾶ 116 βθηίθηορ ὅἶνας, “ απᾶ ἴΐ ἴν 

ῶθαν. πο {Ἴθη, α[ἴος ἐῑαῦ, οαῦ ἵν ἄοπη Της εαρρ]θπιοπί ἵ6 

οπηΜιθᾶ ὮΥ Παπά. Ἰεείσ, πατρο, Ῥεηπ, Θοαι]εῖί, Ἰγαχεῖ,, 

Οαπιρ., Ρίοἷ., Το πνα]!, Φαννσοτ, Μ. 

πα ρ[ργγαγάς;” εἰς τὸ µέλλον. Ναοί, Οαπρ., Κσυᾶ, Μ., 

Ῥεηπ, Βοαπο, “Ἠενθα[ίον” οσα ποῦ Ὦο ρτορθ]γ αβοᾶ, ας {ΐ 

ποπ]ᾷ Ιπάϊοπίθ α 5ραςο οἱ ἐἶπιθ οοπιπιεποίηρ ἐπ {πθ ῥγοδεπὶ αὖ Ἰιου 
ἠηδίαπΗ, Ὠαῦ ο γἰπο-ἄγθςσοι ρροβες ἐἶναῦ ἐπο οχρενπιηῦ ος 

ἀῑσοῖπς απᾶ πιαπυτίης αλα] ὃς πισᾶς, απᾶ ἐἶαῦ ἵα ιο τορα]ί--- 

1δ Ώνε ἴποο ἵς πο αἰ([υ]-- ο (1. ο. ἐεγεαγιοτ) 1 θα] Ὦο οαἳ 
ἀονπ. 16 πιασ 6 αάάθα, ἐμοῦ, ππίοςς ἵπ ἴμο Ίπησααρο οἳ }ατίς- 

Ρυπᾶςηοθ, '" ἠιογοα[τον 16 οΏφο]είθ. 

Ὑεείασ, Δησας5, Φπατρο, Ῥοῦη, Βοατ]οῦῦ, Ὠίοῖς., 
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ΚΙΝ σΑΜΕΕ) ΥΠΗΡΙΟΝ, 

οἳ ο 6ΥπασοΡαΘΕ οπ {πο αῦ- 
ὑαίμ. 

11 Απᾶ ὈῬο]ο]ά, ἔπονο παδ α 

ποπιαη. υ]]ο 11αά α δρὶτΙέ οἳ ἵπ- 
Πνπαϊ(γ οἰσμίοση Υθα15, απᾶ παβ 
Ροποά οσείμος, απἆ οομ]ά ἴπ πο 
μδο Π8 πρ ἠεγοείᾗ. 

12 Απᾶὰ γαι ἆσβις δα Ίου, Ἡθ 

σα]]θᾶ ᾖεν {ο ἠίπι, απά βαῖᾷ ππίο 
μου, Ἡοπιαπ, έἶοα αγί Ἰοοβοά {τοῖτ 
πο Ἱπῃτπ ζγ. 

18 Απά ο ]α]ᾶ Λίς Ἱαπᾶς οἩ 

Ἰθυ: απά ἱππιθάϊαίθΙγ εἶιο παδ 
πιαᾶο βἰναῖσ]ζ, απᾶ σ]ουῖβθά (αοά, 

14 Απά {πο τα]ος οἳ {ο βΥπα- 
βοσαθ απαπογοᾶ γη Ιπάϊσπαίίοι, 
Ῥοσατπξο ἶιαί ἆθδας ]αᾶ Πθα]εά οἩἨ 
ἠο ϱαὈὈαπ-ἄαγ, απά δαἱά υπο ο 
Ρεορ]θ, Τ.μθτο αἲθ εἷπ ἄασο ἵη 
σ]]οὰ πιοη οὐσΏέί {ο ποτ: ἵπ 
ἔποπι {λογείουο οοἵπηθ απᾶ Ὦο Πδαί- 
ϱἆ, απᾶ ποῦ οἨ ιο δαυραίμ-άαγ. 

156 Το Τιοτᾶ Όιει αηςπογθοᾶ 

σπβΕκ τΕΣΤ. 
-. - 3’ - ΄ 

τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββα- 
ἀ 8 3 - 

σι. Ἡ καὶ ἰδοὺ, γυνὴ ἦν πνεῦμα 
3/ 5 / ο/. { Δ 

ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ 
Ν ον / 

ὀκτὼ, καὶ ἦν συγκύπτουσα, καὶ 
Ν / » / 3 Ν 

µη δυναµένη ἀνακύψαι εἰς τὸ 
/ 2 οσο) 4 » ον ς 

παντελές. ἰδὼν δὲ αὐτην ὁ 
ΙΙ - / φ 

Ιησοῦς προσεφώνησε, καὶ εἶπεν 
. - / ε /. ο 

αὐτῃ, «ΙΓ ὖναι, ἀπολέλυσαι τῆς 

.ἀσθενείας σου. ὃ Καὶ ἐπέθηκεν 
αὐτῇ τὰς χείρας" καὶ παραχρῆμα 

ἀνωρθώθη, καὶ ἐδόξαξε τὸν Θεόν. 
'᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνά- 
γωγος; ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαβ- 
βάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ ᾿Ἰησοῦς, 
ἔλεγε τῷ ὄχλῳ, Εξ ἡμέραι 
εἰσὶν, ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι ἐν 
ταύταις οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύε- 
σθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαβ- 
βάτον. Ὅ'Απεκρίδη οὖν αὐτῷ 

ΕΕΥΙΡΕΡ ΥΕΒΕΡΙΟΝ. 

6γπασοσιθ5 οἩ. {1ο σαβρραί]ι 
Απᾶ Ὀο]μοῖᾶ, ἄιουα πας α Ίο- 
πιαἩ, Σο αᾶ Ἰαᾶ α βρὶοῖν οἳ 

επβτηΙ ή εἰσῃίοθη Υθα1Β, απά 
παβ «Όοπί {οσοίμος, απᾶ ναπαΡ]θ 
είο ταῖρο ᾖοτοε[} αρ αἱ αἲ]. Απά 
ᾖ6β5, εοοῖης Ίστ, ο]]6ά Ἰθυ οίο 
Λόπι, απᾶά δαῖἁἆ {ο Ἀδν, Ἱοπιαῃ, 

ίπουι ατέ Ιοοβθᾶ {Γοπι ήτο ἶπ- 
Βνπάψ. Απᾶ Ἡε Ἰαἱά ή θαπά5 

ο) 65; απᾶ ἹπιπιδάϊαίεΙγ εἶιο 
π88 πιαᾶθ βἰαϊσλί, απᾶ ρ]οτ]- 
ηθά ἀοἄ. Απᾶ ο γπ]αυ οἳ 
ὤια'γπασοσας, (Γοῖης πααο]ι ἆὶς- 

Ῥίδᾶςθά, ὅρόσαπδθ θες Ἰαά 
Ποα]οά οτ Νο αρα ζ]ι, απς!γοτ- 

εᾱ απά βαϊᾶ {ο ενα ογοπά, Τμεγθ 

816 αἶχ ἆαγς ἵπ πΠίος 5 ἵ6 

τ]σΏέ {ο ποσῖς, ἵπ (παπι, 16υθ- 
{0Υ6, ο0πι8 απᾶ Ὦθ Ἠεα]θᾶ, απᾶ 
ποῦ οἩ {1ο δαρραἴμ-ᾶαγ. Το 15 
Τιονά ἤπθοη απηςιγογθᾶ Ἠίη, απᾶ 

Εἶπι, απά οαῖά, Τήλου Ἀγροοιίθ, ὁ Κύριος, καὶ εἶπεν, “Ὑποκριτὰ, ραῖᾶ, Ἡγροοτίο! ἄοῦι ποῦ 

Σ Τπ οουΓογπς ση ιο Ῥπποίιαοη οἳ ἴο {εσί, αὐά ιο 

ἠιοασαό π]]οἰν Τξ 60ΠΥΟ7Ε, α δεπισοῖοη Ίας Ῥθευ Ῥϊασεᾶ οί 

αθαὈθα(ι”. (ν. σάββασε). Ἔουιι απᾶ Βοατ]εῦ (), ἸΜονίοι, 

Ὑαἰκαί, Τλοπι., Οµπιρ., απᾶ Φαπγες (0). 

Σ΄ «πἹο παά Παά ;” ἔχουσα. ἸΨοκίογ, Μανᾶσσῖς, Ῥόπι ( ῑναὺ 

μαά 1ναᾷ Ἀ}, Ῥίοῖς, (ή Ἠαά ροβεβαξεᾶ ”}, Βασνσεγ ( γιο Ἰαᾶ Όθθ 
βΕαρ]οσῦ {0 3). Όταν δις Ἰοφιεπᾶί ἄθπιαπᾶς ἐλιαῦ ἐς ρατιοῖρ]θ 
εἰιοα]ά Το τοπάστεᾶ Ὦγ {ια Ῥἱαρειίθοῦ, Ἴ6 πιαγ, Ἱούπενθυ (π](] 

Κνϊπω), τεσατᾶ ἦν 35 παρὰ {ου παρῆν, Ἀπᾶ πιοᾶΙγ ἐῑνο 5οηίθηςθ 

ἅνας, «ᾱ Ἱγοπαση Ίνας ἔπευ {1.-6., Ῥυθδοηῦ), πιο {ου εἰσμίθθη γΕΑΥ5 

Εσᾷ ο ερ οἳ Ἱπβεπιίζψ, απᾶ τνας Ῥαηί,” είο, ΕΗἷς ἵ βαρσεςίθᾶ 

85 αἩ αἱἐδτηα{λνθ τοηᾶρι]ῃς, | 

.. «Ῥοπύ {οσοίμετ:” συγκύπτουσα. Έθηῃ, Κεπά, Μ. ὮἘοῦ, 
(Πεκ., η υετῦο) 1 «Το ὃο δοπί ἀοιδίε” Ἑνείεολ. (ἐπ ᾖοεο) :  Ἡν 
αυγκύπτουσαν, Ιπίθ[. ἑαυτὴν, ουδ Ῥϊτουθας Ἱπουτναία, ποσΌο.” 

Ἐνφπιο]οσν κιείπῖης 1ής τεηᾶθιῖης, 45 σὺν, ἵπ οοπιροβίοι, 8 

τ. οίοη α5οά Ίπ ως έθπςθ οἱ φωΐΐε, ὕ ωᾖοῖ[ψ, ῥγούοις. : 188. (ος). 

Ρα ππαδῖθ μὴ δυναµένη. ἸΝθδιοψ, Ῥοηα, Νοχζοα, Θοαι]είό, 
ΡΙαἷς., Μ., Απαυς. 

5 1ο ταῖς ᾖαικε[ πρι”. ἀνακύψαι Ἴποπιδοη απᾶ Βοατ]οίό 

(«ταΐεο εγθεί αρτϊαί ”}, Μοτίοα απᾶ Ἠ. ("ο ταῖςο ενκεί[]. 

Ῥιτθίεο]ι, (η ους): “Όογρις εγἰρο. 889 ἀνωρθώδη, ἵπ ν. 18. 
Κπίσσ]ς “δε εγέβετε, οαρι αἱ εοτρυς αἰἰοῖ]εγε” 

ἆ οὐ αἨ εἰς τὸ παντελέε. ατα, Απσαβ, Μ., ΘΩ76Υ. 

8ο Ἐοῦ. (Πμοχ., ἠν ουσ, παντελή). Ῥτείβο]αείάαν, “« οπιηίπο 

Καϊμα, “ργουσιδ, οπιπέπο.. Ες ρσαξα {5 οομεἰνασᾷ υἱἠι ἆνα- 
κύφπι Ποῦ νε]ι δυναμένη. 

Φορ ο. 6 : 19, ποίθ, 

{ α Ῥρΐης πππο; ἀῑερ]εαδεά ; ἀγαναμτῶν. 
Άπσις, Μ, Φο(Β.Υ.) Μαέ οἱ «15 (55οτθ”]. Μας 10:14, 41. 

πῖς εἰοι]ά Ὄο νε απίίοτπι τεπἀενίης ἵπ 116 Ν. Τε. Τη α 

πιθαρμοχίσαὶ 56156, ἴμο νους εἱσιίβος ἐο ὂε ατἰευρᾶ, ἀϊαρίραδεά, 
υεπεά, απ. 1άΔᾶε]]. ι - 

ξ 6 Ῥορασςο;. ὅτ. ΤΠ Ῥατβοίς “« λιαί,” ανν “Ῥεσσαςξρ”. (ἵη 

Όνο Ὦ, ν.) 18 θαρετβαους. 1δ ἶς ἄτορρεά Ὁγ Τποήβου, ἸΜεβίεγ, 

Ὁπαιρε, ῬθηἨ, ἈΓακοί, Οππαρ., Ὠϊοξ., Απσας, ΧΕ. 

μα {ο ϱαρΌαίὴν; ”. τῷ σαββάτῳ. ὉὨμαιρο, Νοτίου, 1 αἷοξ, 

Οαπιρ., Κεπᾶτοίς, Μ. με διρρ]επιοπὶ “ἂν” οἳ 1ο Ἡ,. Υ. ἰ8 

αππθορβξαγ Ἠθιο. “Όαγ” 15 ρτορετῖψ αλᾶθά ἵπ ἴμο πεχό ππειηῤας, 

πηοιθ {ο ἰοκύ Ίας τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. Τη Υ. 10, ἐν τοῖς 

σάββασε 16 τεπᾶοτεά Ίπ {16 Β. Τ., “ου εις αρα ιο” 96ο ο. 

6 1 ὁ, ποίθ. 

! α αῃογ/οτοᾷ απᾶ φαἱᾶ ;'' ἐποκριεὶς---ἔλεγε. ΤΠίς 15 ιο πα- 
ἑηγα] ονόν ἵπ Εηο]ίεὰ, Τό 16 Οναί οὗ Τ]οπι., ἸΓοείαγ, Ῥεηπ, Όοας- 
Ιουἱ, Ρ]οἷς., Ιζοηᾶ., Απσας, ΝΤ. Της Ὦ, Ἡ. οορίθς ρ ατταΏσθπηθη{ 

οἳ Τγηάα]α. 

} «118 τ]σπει” δεῖ. Βοῦ. (ωχ. δεξ): « (Βρο]κθη) οὔ π]ιαί {ς 

τἱσαέ, ος ρτεβογίυθᾶ Ὦγ Ίαττ; οµδίοπι, ΣΘΩΞΟΠ----ὲ ἐς γ{βλέ, οἳ ΥοΡ- 
εγ. Ἐτείβολ. :--- 1 αποᾶ Ῥοθππιίεδαπι ϱ56, πθοθβεϊἰαίαπι ἵποοσα- 

Ρἱδίαπι, Ἰπάϊσαί, οὗ 56: ἀροεί, ἐίραί. Ὑαὶς., Μοπῦ, Ῥεζα, Έτης., 

ὔξαιαι, Ξοοῦέ, “ οροτίοῦ:”. 9. Ἐτ., «11 θναθς” Τρος, «5ο ἀελουῦ 

Τ16 τοπάσείης οἱ ἐἶια Ἑ. . ἵε ἐοο 19056. 
κ Ὦ]ο εαρριεπιθηῦ.' Τλου,” Ώδίοτο “Ἠγροοχ]ΐο 1”. ἵς ποροβους, 

8ο οἩ, 6 : 42, ποίβ. 

ο {0 ᾖτπιν) 

Ὑψεε]ου, Βοατ]ούῦ, 
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ΚΙΝα ΙΑΜΗΒ) ΥΒΕΕΙΟΝ. 

ἀοί]ι πού θαοἹ οπθ οἳ τοι οἩ ιο 

βαῦδατ] Ἴοοδο 115 ος οἱ Δός 855 
{γοπι {πο 5ία1], απᾶ ]εαᾶ Λέπι απναγ 
{ο πα (θτίπρ Ἡ 

16 Απᾶ ουσ]έ πού Εή5 ποπηαη, 
Ὀεῖησ α ἁαπολίος οἱ Αναίαπι, 
πλοπα Φαΐαη αυ Ῥοιπᾶ, 1ο, έποςδθ 
αἰσίθαμ 7οατς, Ὀο ]οοςθᾷ ἤγοπη ἐς 
Ῥοπᾶ οἨ {πο καβθα(ᾖ-ᾶαγ ὗ 

1Τ Απά πηεη 16 Ἰαᾶ εαἰᾷ {ηεςα 
Ώμπας, αἲ] Ἠ5 αἄτογεανίθς πεις 
αδΏαπιθά: απᾶ αἱ] {πο Ῥθορ]θ το- 
1οϊοθᾶ {ος α]] 6 σ]οτίοις ἑἠῆπσς 
{μαῦ ποτθ ἆοπο Ὦσ ΠΙπῃ. 

18 Τ]ιου εαἰᾶ Ία, Ὁπίο π]ιαῦ ἶς 

16. Κἠπσᾶοπι οἱ ἄοᾶ 16} απά 
πΠοτουπίο εἰνα]] Ε τοξεπιρ]ο 19 2 

19 Τι 18 Ίο ἆ σγαἶπ οἱ πιπςίατᾶ- 
5οθᾱ, π]ϊο] α πιαπ ΐοο]ς, απᾶ οαδὲ 

1πίο Ἠϊ8 σατᾶθη, απᾶ 1ΐ σ.θπ, απἆ 
τ/αχθᾶ α στθαῦ ἰτος; απά {πο {οτ]ς 

απβες τεχτ. 
ο ἑ - - / 9 

έκαστος ὑμῶν τῷ σαθβάτῳ οὐ 
; ν - --. Α Ν , 

λυει τον βοῦν αὐτοῦ ἤ τὸν ὄνον 
3 Ν - / Ν 

ἀπο τῆς φάτνης, καὶ ἀπαγαγὼν 
ο 16 / Ν ΄ 

ποτίζει; ὮἩ ταύτην δὲ, θυγατέρα 
3 Δ 3 ΑΝ /, 

Αβραὰμ οὖσαν, ἣν ἐδησεν ὁ 
Αν 3 ΔΝ / Ν . ΔΝ 

Φατανᾶς, ἰδου, δέκα καὶ ὀκτω 
3” 3 3/. - . Ν . 

έτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπο τοῦ 
- ΄ . - 

δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ 
/ - -- / 

σαββάτοῦ,; Ἡ Καὶ ταῦτα λέγον- 
- / ΄ 

τος αὐτοῦ, κατῃσχύνοντο πάντες 
οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ: καὶ πᾶς ὁ 
/ 5/ - Α 

ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐν- 
/ - / 3 - 

δόξοις τοῖς γινοµένοις ὑπ αὐτοῦ. 
3! λ 

15 "Ίιλεγε δὲ, Τίνι ὁμοία ἐστὶν 
« / - - Ν / 

ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ; καὶ τίνι 
« / 5. / Ίφε / 3 Δ 
ὁμοιώσω αὐτην; Οµοία ἐστὶ 

{ / δ Ν 3/ 

κοκκῳ σινάπεως, ὃν λαβων ἄν- 
3, - - 

θρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ: 
Ν 5) Ἆ 3 / . / καὶ ηὔξησε, καὶ ἐγένετο εἰς δέν- 

/ Ν ΔΝ - 

δρον µέγα, καὶ τὰ πετεινὰ. τοῦ 
3 - / . 

οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς 

ΒΡΥΙΡΘΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

1ἝαοἩ οἳ Υσα, οἩἡ {πθ εαρΌα/{], 

1οοβο Ἠΐ5 ος οἳ 116 α55 ΓΠοἵη {1ο 

βία], απᾶ, "Ἰεαάίης Ἠήπι αναγ, 

"νθίου Πτα Απά οισΏῦ πού 

Μμῖδ υοοπίαη, Ῥεϊπς ο ἀαπρ]ίον 
οἳ Αὔταλαπι, Ὑ]οπι Φαΐαι Πα] 

Ῥοαπᾶ, ἷο, «Γον εἰσλίεεη 768Υ5, 

{ο ὃς ]οο5θᾷ {γοπι Εμή5 Όοπά οἩ 

ένο αρα  Απᾶ π]ιθη ΤΘ 

λαά 5αἱς ας, αἲ] Πρ αάνειδατῖας 

ποτο αδμαπιθᾷ, απά α1] ἐς οτοιᾶ 

γο]οϊοσᾶ {οτ αι ἴπο σ]οτῖοιβ 

ἤήπσς Ὑ]ῖοὮ ποιο ἄοπθ )Υ 

μπα. τΑπά Ἡό δαἱᾶ, «Το σ]ιαί 

18 {Πο Ἰἰπσᾶοπι οὗ ἀοά 1κοῦ 

απᾶ {ο π]αί "ομα]] 1 Ἠκαι 1 

Τ{ 15 Ἠ]ο α σταίπ οἳ πιηςίανᾱ- 

βοοά, π]]ο] ἃ πιαὮ {οοῖς απᾶ 

σαδύ Ἱπίο Ἠῖς ρατᾶσι, απά 1ΐ 

στοῖν απᾶ Ὄοθυσπιο α στεαί ἴτοο, 

απᾶ ο υϊγᾶς οἳ {ιο αἲγ ]οᾷσ- 

17 

οἑ ἐ1ο αἲς Ἰοᾷσθα Ίπ {6 Ώγαπολας 
οἱ 1{. 

΄ . 

κλάδοις αὐτοῦ. 
΄ . 

3 Καὶ πάλιν |θᾷ :απιοηο σ155 Ὀχαπο]μθς. Απᾶ 29 

1 «ϱ80Ἠ }” ἕκαστος. Ί65Ι6Υ, 9παυρε, Ἐεπα, Θοατ]είδ, Θαννγε, 

Ἐοπά., Μ. (’ ευ οπε”). ἨΜοῦ. (αχ... ΤΠ ΠίργαΙ τοπάςηίης 

Ῥεβί αοοοτᾶς π]δῇ ουῦ Ῥτεπεῦ πξασθ. ι 

π «]ρρβΐησ ἠέπι απΑΥ:᾽ ἀπαγαγὼν. Τ1θ ρατβαρῖαὶ οοπβίνπο- 

τοι 18 ποῦ οπ] Πἰρια], Ὀαῦ Ῥοδύ οάαρίοά {ο Ῥτεσσᾶς {ῑιο νατὸ 

ποτίδει. 

5 «πνοίος Πόπη ποτέξει. Της Πέεναὶ γεπᾶριῖης οἳ ἐίς νειὸ 

ποσοτὰς τηἰ(]ι ἴῑο πεαρο οἳ ος Ίθησπασο. 9 δρεαῖς οἱ οαἰεγίπα 

οα{{]6 {ο οοπΥΕΥ Ίο άθα οἳ ζεέπς ἴλεπι ἀγίπῆ. 98ο (Β. Ῥ.) ἄεη. 
90 τὃ, - παϊοιεᾶ ιο εΊιθορ;” Βερίπαρ., ἐπότιξον τὰ πρόβατα. 

Ῥ. 10, ἐπότιξε τὰ πρόβατα, Ἑ. Ὑ., “ παἰοτεᾷ ἴἶνο Ποοις.”. Ἐκοᾶ, 

3 111, ἐπότισε τὰ πρόβατα αὐτῶν, Ἡ «Ψ., “ παϊοτεᾶ Ελδίν Ποσ]ς." 

ο ὁ Ίο οἰσιίεοι ΥθαΙ5/”. δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη. ἹἈΝοτίοη. 6 

Ὑγοίί,  6οἶλον αολίσθηη ζαμχον. ΤΠ ἵ6 ποὐλίησ ἵπ {1 ἐεχί 

οοττεεροπᾶϊΐπα {ο “1ἱθθθ”. Ίου ἐῑα ἱηβτείοῦ οἳ {πο επρρ]θπηεπί 

«[οτ)” Ἱπ ἐλής Ραςδασθ, 5εθ τ. ἤ, ποῖθ. 

Ρ «ἰο Ὦρ ]οοδεᾶ ;”. ᾖυθῆναι. Ἴλοπι,, Όμπατρθ, Ῥεμν, Ἰλ οξῖε, 

Άπσις, λΓ. «Ασοοτάϊης {ο οἳσ Ιάΐοπι, “ οαρ]ή”” {5 ποῦ οηθ οῇ ἔηθεο 

τετος Ψλ]οἃ 1ο ᾖο]]οπεὰ Ὦσ {ιο ἠπβπὶθίνο οπἰοαῦ ιο οτάίπατγ 

εἶρα οἳ ναί πιοᾶο, 1. 6., “ἴο,”. οπου “Τε ]οοφεᾶ ” (ἠνεῦ αεεά Ὦσ 
ησηᾶα1θ) {5 απσταπηπια [ίσα]. 5 

4 «ήβ:” ταῦτα. Τβοι., Οαπρ. Απρας. ῬΒθὶρ., “ἀπ Θες 

οἡ. ὅ : 21, ποῖθ. 

5 αΑρᾶ 5’ δὲ. “Τηθη,” {η 8 Ῥοδδαρε, πνοι]ᾶ Όο απάθισέοοά 
Ὦγ πιοςῦ τόβᾶρτς 45 3 ρθτίϊο]ο οἳ “' ἀπιβ,” π]οἷι 18 πιοῦ ἔ]λο [ιοῦ ἴη 

τείθίθησθ {ο δὲ. 1έ 15 πιετθ]σ οοπἰζηιαίυς, απᾶ ἵ6 πιογθ Ῥτορει]γ 

τοηᾶετεᾶ Ὁσ ““απᾶ.” 866 Ἐοῦ. (110Σ., ἐπ υεῦο). 

5 αῃς εαἰᾶ ;”. ἔλεγε, Ἔμο Ἰηγοισίοη οἳ νο Ἠ. Ὑ. (οορίοᾶ ποπι 
Ἐσηάα]θ) 15 αππβοθεδατγ. Τά 15 ποῦ πᾶορίεᾶ Ὁγ Τβοπι, Όματρο, 

Βοατ]θίῖ, Ῥοπη, Νογίοῦ, Οαπιῥ., «Απσας, Ιεπᾶ., ος Τ116) να], 

εαΠο φαξ Πνι, Θο ἵπ Βιθῦ πιεπηΌες οἱ 119 θοπίσποθ, 

ΤΠοιη., Όματρθ, Ῥδμη, βίο, Ίαἰκαί, Ὀσαχ]οίξ, Ὠ]οἷς, Βαπγετ, 

Κεμᾶ., Απσας, Μ. 

α. ασ] Τ Π]κοῃ :”. ὁμοιώσω. 9ο ἩΒ. τν. 20. Μας, ττ 24, 
96: 11 :16: 18:28: 2511. Μαι] 4:90. Ἐεπά., βματρο, Θαπ- ) 

γα, Δηςας, Μ., Τοϊνα, ὁ ὙΓΠοουπίο εἶνα]ὶ Τ ταβοπιὈ]ο 16 1” 15 

πως τατηπια(ᾖσα]. : 

7 Ῥοραπιθ:” ἐγένετο. ποπ, Θματρε, Ἐοπη, Πεδίο, Οαπιρ., 

Θοαν]οῦ!, Ὠ]οῖς,, Ιζεπᾶ., Απσιις, Μ., 1 ἨῬο]ννοϊ], :ῶλιθ 1αᾶ]οα] 8εΠεθ 

οἳ {1θ νε (11εγ) ἵς επἰϊγε]ψ αρρτορτίαἰθ Ἠετο. Θε οἱ. 12 : 90, 

ποῖθ. | | 

- «ῇἱο Εἰτᾶς; τὰ πετεινὰ. 986 οἩ. 13 1 24, ποίθ, Ἴποα. 

Ῥεπη, ἸΚουίοη, 1ηΓ65Ι6Υ, Οαπ1ρ., Θοαη]εύε, Ὠἱοῖς,, Βαπγος, Κερᾶ., 

Άπσις, Μ. | 

Σ΄ «ρποηρ;” ὄν. Τμοπιδοι. 586 (1. Ὑ.), Ἐ5. 104 «15, ο 1ε 

[οπ]ς (οἰπᾶς) πο] εἴπα Άπιοηᾳ 1ὴνα Ὀχαπομες.” Το ρυεροξί(ῖοι 
Άθτο ἵς οαπἰναἰοηὲ {ο ἐν µέσω, “π νο πάρε οἱ”. ευ Ώου. 

(1ος. ἐν, 1. ἀ.). 1 18, ἠχετείοτ, ρτορετὶγ χοιᾶενεᾶ 5 “ απηοησ.” 

σ «16 Ῥγαηπο]ες:” τοῖς κλάδοιέ αὐτοῦ. Ἰζεπᾶ., Τ10Πι., Φ11αΤΡθ; 

Ῥουπ, Νογίοῦ, Οµπιρ., ὣοατ]ουζ, 
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ΚΙΝα ΖΑΜΕΘ) ΥΕΠΡΙΟΝ. 

20 Αιιᾶ ασαἰπ Τις βαἱᾶ, 11ογο- 
ππ{ο ϐμα]1 Τ Πεν οι Κἰησάοτα οί 
αοά 

21 Τί 15 Ίο Ίδανοπ, π]]ο] α 
ΨΟπΙαΠ (οοἷς απᾶ Πίά ἵπ νεο 
πιθαξΙχ65 οἳ θα], 11 {ο π]ο]ο 
γ88 Ἰθαγθηθᾶ. 

33 Απά Το ποθηπί {ποιο ἴπθ 
οἱᾷθς απᾶ γ]]]ασος, {οασβίης, απᾶ 
οιγπθγίηο: ἑοπατᾷ 1 6υαδαίθη, 

38 Τμει εαἷᾷ οπ9 απίο ἸίΠι, 
1ονᾶ, αἲθ {μεις {6ιγ ἴλαί Ὦο δαν- 
οὗ Ἱ. Απᾶ Ίο βαῖᾶ απῦο λοπ, 

24 Οτο ἴο οηἵο; η αἲ ἴ]α 
τας σαΐθ: 100. ΠΙΔΏΥ, 1 57 απίο 
οι, πι] Ἀθθῖς {ο οπίου ἵπ, απᾶ 
βια]]. ποῖ ο αΏ]6. 

35 Ίμεπ οποθ ἐμθ Μαξίεν οἳ 
ἄιο Ἠοτςθ ἵρ τίδοη αρ, απᾶ Ί]ί]ι 
μτπέ {ο ἴμθ ἆοοτ, απἆ Υ9 Ῥοσίπ {ο 
βίαπᾶ σ]λποπί, απᾶ {ο Ἰεποοσῖς αὖ 
ιο ἆροῦ, βαγῖης, Πμονά, Ποτά, ορθ 
ππίο πδ; απά 6 θα] αΏδ που απά 
βαΥ αηπῖο οι, 1 που γοι πού 
Ῥ]οιοθ 76 416: 

ο6 Έλαια εἰα]1 τα Ὀεσίη {ο 5αΥ, 
Ἔ]ο ανα εαίοι απᾶ ἀναπ]ς πα ιγ 

σπΏςκ ΤΕΧ), 
ο ιά Ν 

εἶπε, Τίνι ὁμοιώσω την βασιλεί- 

αν τοῦ Θεοῦ; 3 ὁμοία ἐστὶ 
ζόμῃ, ἢ ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυ- 

ψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως 
ο 3 / τὰ 

οὗ ἐζυμώθη ὅλον. 
υ ’ ΔΝ / 

3 ΚΗ Γ διεπορεύετο κατὰ πό- 
Ν ΄ ’ 

λεις καὶ Κώμας διδάσκων, καὶ 
/ ε 

πορείαν ποιούµενος εἰς Περουσα- 
’ 

λημ. 55 εἶπε δέ τις αὐτῷ, Κύριε, 
εἰ ὀλίγοι οἱ σωζόμενοι:. “6 δὲ 
εἶπε πρὸς αὐτοὺς, 33” Αγωνίζεσθε 

εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης" 
ο Ν / ς ον / 

ὅτι πολλοὶ, λέγω ὑμῖν, ζητήσου- 

σιν εἰσελθεῖν, καὶ οὐκ ἰσχύσου- 
” ι Φ Δ 3 Αν ε 

σι. Ὁ ᾿Αϕ οὗ ἂν ἐγερθῇ ὁ 
ν / 

οἰκοδεσπότης, καὶ ἀποκλείσηῃ τὴν 
θ / Ν. 6 3 . ΄ 

ύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἐστάναι 
΄ ΔΝ ΄ / 

καὶ κρούειν την θυραν, λέγοντες, 
/ / 5/ - 

Κύριε Κύριε ἄνοιξζον ἡμῖν 
3 ᾽ - ε -- . 

καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν, Οὐκ 
5 ς - / 3 ’ 20 / 

οἶδα ὑμᾶς, πὀθεν ἐστέ. τότε 
/ / / 

ἄρξεσθε λέγειν, ᾿Ἐφάγομεν ἐνώ- 
πιὀν σου καὶ ἐπίομεν, καὶ ἐν ταῖς 

ΕΕΥΙΞΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

ασαίπ νο φαἱᾷ, Το ψ]ιαί 5ια]1 Τ 
1κοι {1ο Ἰήπσᾶοπι οἱ ἄοά ᾗ 1 21 
ἳ Κο Ἴοαναπ, πΏϊοΙ αν ΠΟΙΠΙΔΊ 

ἐοο]ς απᾶ Ἰ1ά ἵη 1τερ πιθββΗΥΘΕ 
οἱ πιρα], 8111 πο π]ο]θ τας Ίθατ- 
οποᾷ.  Απά Ἡς ποπί {τουσ 

εοἰ ο απᾶ τ]]]ασος, ἰθασβῖης, 
απά Ἰουπτπογίησ {οπαγάς «/ετα- 
βα]σιι. 3Απᾶ νοπο εα]ᾷ {ο Ἠἶπι, 

Τιοτᾶ, αἲο ἴ]θυο {61 π]ο αἲθ 

βατεᾷ Απάᾶ Ίο εαἰἆ {ο {λαπι, 

Φίτῖνο {ο οπί6ν {π «ἴμγους]ι ἴθ 
ἀΠαΥΥΟΥΥ σαΐθ; {0Υ ΤΠΑΗΥ, 1 547 

{ο τοι, π]] εοοῖς {ο οπίου 1π, 

απὰ πἩ] πού Ὃο α.θ, που 
οποθ {16 «παξίε; ος {ιο Ἠουιδο 

μα} χα», αιιᾶ ὅδλπί {ασί ἴ1θ 

ἄοον, απᾶ 76 Ῥεσία {ο 5ίαπᾶ 
αυ μουῖ, απᾶ κποσὶς αὖ ο 

ἄρου, εαγΊης, 1μογᾶ, 1μοτᾶ, ΟΡ6Π. 

ἰο 115; απᾶ 19 ΓΙ] απςσθν, απά 
εα7 {ο τοι, 1 ἆπον γοι ποῦ, 

πηθησοθ 6 8186; Ίπθι 156 γΠ 26 
Ὀθοίπ {ο 5αγ, ΧΥΘ αἴθ απά 
ἀναπ]ς ἵπ 3 Ῥιθβεποθ, απᾶ 

5 υ ρ]ήες:”. πόλεις. μή ποσα ἶ5 απατέ]γοις. "πεις 6 πο 

πθοζβαἰγ {ος ιο Ιηδαγίοη οἱ αι ατἠ]οῖς ἵη 1θ Ἠησ]δ], Νο ατίῖ- 

ο Ίη Έγηᾷα]ο (1560 Ἐάϊβο, 1606), Οονδιᾶα]ε, 1Ἡοπιβοῦ, Όματρο, 

ἨΓαςΙ6Υ, Οαπρ., Ἐεπά., Μ., Ὀο εί («κος ἀατοῖι ΘέΔᾶΐς ππᾶ 
Ὅδνεον Ἄ, 1060. (« ἵδα Ῥου οἰπᾶσᾶςς 1 αἰάρας}, Τα. (5 1αη ρῖς 

Ἰρ]οππεπι Βτοεᾶοτ ος γεν”). 

ν «ρηᾷ:. δέ. 

Βαπγου. 
Τποπι., μαυρε, Ῥθπη, Νοτίοπ, Οαπαρ., Ὠϊοῖς, 

Ρ Μ0µ8 βαἰάς”. εἶπε---τι. ὮΤΗ8 18 0116 πιοτθ αρῃτοῃιίαί ογᾷθυ. 

5ο Ἐεπά., 11ιοτη., Ὁλαυρθ, Ῥευα, ΝΜοτίρη, Ὀοβυ]θίῦ, Ἰλαἷκ6ί,, Θανη- 

γι, Γπε]να]], Μ. ιο Ἡ, Ῥ. οορῖοᾶ ΤἘψπᾷα]θς αιγαησοπιθηῦ. 

0οπιραιθ οἡ. 15 : 18, ποίθ. 

5 ᾖηουσ] ”. διὰ {ουπι επι). Ἔμοιη., μαιρθ, Ῥ6Πῃ, Ν οὗ- 
ἴοη, θείου, Οαπιρ., Ὠϊοις, ΙΚαπᾶ., Τ]οἰπαϊΙ, Μ. Ἀου. (Ταχ., 

διὰ) ι “Ἱπρ]ψίης πιοβῖοη ἐᾖγουσ] α Ῥ]ασς, απᾶ ρα αξίθον γετΏς οἳ 

πιοβοπ.”.. ο Ἰ/Γαιέα, “ ἀπτολ.” 

ἆ «πμτοπ ”. στενῆε. Τ]οπι., Ῥπαυρε, Ῥθπη, ορίου, Ὠἱοῖς., 

ανγαν, Μανᾶ. “βἰναῖς” 18 οὐρο]εσοεπί. 1 18 αἶςο οῬ]οοβοπαῦ]θ 

α5 ]αρ]ο {ο Ὦο οοπ{ουπάθά γη δῖι αποῦἶες πγονά (Ἡ ἰωαΐσαέ ”), σον 
Ίας {ο αππο Ρυοπιποϊα{ίοη. 

5 «τηρβίου’' οἰκοδεστότης, ΤΙή8 ποτά ἰς ἱπιρτορθτίσ πιαᾷς 

{ο οοπηηθησς σης ο οαρί{αὶ Ίπ πο Ἡ, Χ. Τ]ο οαρίία] ἶ5 ποῦ 6πι- 

Ρἱοφαᾶ Ὁγ 1μοπι., 9αχρθ, Ῥθυμ, Νογίοη, 65]θγ,  αἷκεί., ΟΑπηρ., 

Ῥισ]ς,, Ἰγηᾶα]ε, ΟΥαππ1θν, ἄθπενα, Οονετάα]ε, Ἠ]λιθίπις, ος 116 Β. 

ο 1611. 

τα μαμα τῖεευ τ”. ἐγερῦῇ. 

Ῥοευα (ή πα τοι αρ”), ΝΤ. (« πας ατῖσει ”]. 
Ἰ :16, ποίθΒ. 

δ α«ςῃαῇ Ὠςίτ” ἀποκλείσῃ. Τοῦ. (Τχ., ἐπ υεγδο): “η Ν. Τ. 

{ο οἷά Γα]], ἰο δ]αέ }α.”.  Ῥτοϊδομ., ἁοο]μᾶο."' 8ο Τγηάσ]ο. 

Ῥο Ἰμοξίο, “« νουδοµ]οςδοι 1.1. 

Ἱοτίοα, Φοβχ]αίέ, ἸΓακοξ, Κεπᾶ., 

5ο οἱ. 5 : 23, απᾶ 

Να Ἱκποοῖ ι” κρούει». Ἴμθ οἱοςθ οοππθοΒίο οἳ ἐῖ5 γαυῦ πε] 

ο βίαπᾶ”". γεαπίνεθ (αοσοιᾶίπσ 1ο Ῥτεπομξ Ἡςασθ) Ίνα “{ο” 

εἹοπ]ά Ὦο οπηέοᾷ, ο 11οπι., Ῥοημ, Νουίοη, 1/65Ί6Ψ, Ὀσατ]εῦέ, 

ΒΩΠΥΟΣ. 

! ασῇὶ παπα; ἀποκριθεὶ. 1ειᾶ., ΤΜοΠη, ΒΜαρ8, Νου- 

ἴου, ὙΓακεί,, θωπηρ., Βανγεν, Απσαδ. 

} 47ο π]] Ὀεσίηι” ἄρξησθε. Τ]οιὴ., Ὁπατρθ ( πῇ]ὶ το Ὦο- 

αίη Ἠ, Ῥοπα, Ὀίοἷς., Ιζοπά., Μ. 

κα ο αἴρ απᾶ ἀταπ]ς:" "Ἐφάγομεν---καὶ ἐπίομεν. Ιαιπᾶ. 
Τ]θεο ποτῖείς αἲθ Ρτορθ]ψ τομᾶθιθᾶ, αορὀτάίης {ο ἐλοῖν τικμαὶ 

΄οττε, Ὦ ἴπο Ἐηο]ίε]ι Ἱπιρθγ[θοῦ. Τ19 ρει[εο οἳ ἐῑπε Ἡ. Ὑ. πα 

ἴα]του ἔνοσι Τγηάαἱθ, Ίο {οἱ]οινθά ο Ὑπἱσαίς, “« πιαπάαοανίπιας---- 
οὗ Ὀἐρίπιας” Τμε αξία ρευίεοῦ, Ἰιογ/θυ6ς, πας α, υ]ᾶθς τηςϱ8 ἔλατ 

ἴἶνο Ἑπα]ίεῖι ἔθυςο οἱ ἐἶιο 6αΠπο παπης, Ὀοΐπα ο[ίου θᾳαἱνα]θπῦ {ο οἳς 
Ἱππρείοοῦ, 
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ΚΙΝ ΦΑΜΕΞ) ΥΒΕΕΙΟΝ. 

Ρ{656Πσ6, απᾶ {μοι Ἰαδέ ἑαασ]ή ἵπ 
ος βἰγθοίς. 

2ἵ Ῥπΐ Ίο εἶιω]] »αγ, 1 {ο το, 
1 που γοι ποὺ Ἡῃθπορ Υθ 3167 
ἄερανῦ Γγοπι της, α]] γε ποτ]ους οἱ 
πΙᾳπϊ(γ. 

25 Ἴπετο εἶια]] Ῥο πεερῖησ απᾶ 
βπαδπΊπο οἱ ἴθοί]μ, π]θι γα ε]α]] 
8806 Αὐταπαπι, απᾶ 15886, απᾶ ὅα- 

οοῦ, απᾶ ο]] ο Ῥγορμοίς, 1η ἴμθ 
Ἰπσᾶοια οἳ ἀοᾶ, αμά γοι Φοι- 
φείυος Ειναςί οιύ, 

39 Απά (νου βια]1 οοιπθ {νοπι 
ἴπθ δαςί, απά Ἔνοπι ἄιθ πγοςί, απᾶ 
ᾖνοπι 116 ποτ, απά Ίοπι ιο 
βοι{Ἡ, οπᾶ ια] δἰς ἄοπηω {π ο 
Ἰπσάοπι οἳ αοᾶ. 

90 Απά Ῥε]ο]ᾶ, ἴ]θιο ατα ]α5ΐ, 
πη]σ β]α]] ὃο Πγδί; απᾶ ἴλ]εγο 
416 Ἠναί, π]λ]ο] α]ια]1 ϱο Ια50. 

81 Το ΕΠΙ ἄαγ 1ιθτο Ο6.Πιο 
οοχίαίη. οἳ πο Ῥήηασϊσερς, 5αγΊησ 
Ὁπίο ἡάπι, οἱ 6 οπΐ, απᾶ ἄσο- 

σΒΕΕΚ ΤΕΣΤ. 

πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας. ὄ' καὶ 
ἐρεῖ; Αέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὃ ὑμᾶς, 
πόθεν ἐστέ: ἀπόστητε ἀπ' ἐμοῦ 
πάντες οἱ ἐργάται τῆς ἀδικίας. 
38 ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμος καὶ ὁ 
θρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅταν ὄψη- 

. δν] » Δ 
σθε ᾿4βραὰμ καὶ Ισαὰκ καὶ 
ι Δ Ν / Ν [ή 

Ιακώβ καὶ πάντας τους προφή- 
9 ο) α - 

τας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ, 
ο Ν / 

ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω" 
29 ν ο εἰ - ιν 

καὶ ἤζουσιν ἀπὸ ἀνατολώῶν καὶ 
α Ν τω / 

δυσμῶν, καὶ ἀπὸ βοῤῥᾶ καὶ νὀ- 
/- - 

του, καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τῇ 
ο ο Χ 

βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ. ὃν καὶ ἰδοὺ, 
/ ΔΝ ο - - 

εἰσὶν ἔσχατοι οἳ έσονται πρῶτοι, 
{ο 9 ὃὰ 5 3 

καί εἰσι πρῶτοι οἳ ἔσονται ἔσχα- 
τοι. 

81 μα... -ε ) ΑΔ 

Ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ προσήλ” 

θον τινε» Φαρισαῖοι, λέγοντες 

ΠΕΥΙΡΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

που 141ά5έ ἐθασ]ι πι οτί δἰτοθίᾳ, 

Ῥιΐῦ ο τη] 5αγ, 1 ἴθ]] τοι, 1 
ποπ σοι πού Ψ]εποῦ Υ0 816; 

ἄερατί ποπι π1θ, α1] γε ποιες 

οἱ ἀπίαπίζσ. ἈΤποτο ση] Τε 

πγεερίπς απᾶ ρηαδ]ήτπο οἱ ἐθοία, 

π]οη 76 8411 βθο ΑῬτοα]ιαπι, απά 

Ίδααο, αλά ὦᾖασοοῦ, απά αἰὶ ἐπ 

Ρτορ]ιοίς Ίπ ἴο Κἰησάσπαη οἳ 

αοά, απᾶ "γοιγβοίνος οοα5έ οαῦ. 

Απᾶ νου οπῖἩ οοπιθ ἔτοπι ἴ]ιο 

οαδέ παπᾶ ποδῖ, απᾶ {νοπ ἴθ 

ποτ απᾶ 5οπ{Ἡ1, απᾶ ον] το- 

11ης αἱ ἑαῦίε Ίπ ἴλο Ἰπσᾶοπι οἱ 

ο. Απᾶ Ῥο]μο]ιᾶ, ῑετο 418 

Ἰα5ί, π]ο π] ὃο Βπεί; απᾶ 
Ώιοτθ ανα ᾖταῦ, ὙἩο π]] 96 154. 

"Τ]αῦ γοιγ ἄασ, δι ο8πιο 
εβοπ]θ Ὦλαχίθθος, "απᾶ 5αὶᾶ {ο 

Είπα, "ο οἱ, απά ἀθορᾶτί Ώθησθ; 

27 

26 

ο 2 

δ. - 3 
αὐτῷ, ᾿ Ἐξελθε καὶ πορεύου ἐν- 

}α ᾖᾶδίι (εασομτ”. ἐδέδαξας, Πε αοτὶθί ἶ6 τοηάργοᾶ Ὦγ ιο 

Ἱπηρεγίθοῦ, οᾳ. {νο ΡΕ ηοίρ]ο φἰοίοᾷ ἵηω 1ο Ἰαδῦ ποίθ. Ἰζομανίοῖ, 
6 {δρ μέοςί, ” 

... Ἴμοιο σὶἩ Ῥο  ἐχεξ ἔσται. 16 νειὈ ἵς τοµᾶσνθᾷ «- τί] 

μα”. ὉΥ Τλοπι., Θα1ρε, Ῥεηη, Νονίου, Ῥομχ]αίέ, ὙΓα]κοῦ, Τ]οῖς., 

Ἐοπά., Μ. 119 νεπάρρίης οἱ ἔκεζ (ή νου ”} Ἰας Όθοα τθισἰηθᾶ, 
Ώπᾶ γε πού π]θμοαύ πιαοἩ Ἠοϊίαδίοι, "Ἔμες {5 γειν σεπεια]ἰγ αἩ 

αἄνετο οὗ πιο, Ἐπέ ἵπ 1ο Ἐησ]ϊεη Ῥ]ταςος, “ {ηθνα πυ] Όο, 

“ Ίπενο απο,” εἶο,, ἴνο αὔγετο 6 πιοτοὶγ ειιφ]ιοπίο, απᾶ Ίιας πο τοίδυ- 

έπος {ο Ῥίασο. Το Ὀσίης οαἱ ἐιαί Ἰάρα, ἴμθ οτᾶστ τηιςέ Ῥο οΆσηα- 

εᾱ, μπα, “ ὉΓεερίης απᾶ ϱπαςηίπς ο ἐθ6Ηῖν η] ο Ί116υθ, σν]ιθη, 

εἶο. Ἐαΐ {6 πιαγ Ὀ6 ᾳπαβ]οπεᾶ, πγ]οί]ου ἐκε ἵ8 τιοῦ Ἠθτθ αςοᾷ {ο 

Ἰηάϊσαθο “ πιο” Ἱπείθαᾶ οὗ “ρ]ασθ,” 48 Ίπ9 Ίωγθ {η {πο αροᾶοςίς, 

ὅταν ὄψηοῦε κ. τ. . (" πἶθα 7θ ελα] 9ος,” εἴο). 1μᾶᾶσ]ϊ (Τες., 
ἐκεξ) 5.79: “ΤΠ. αἱςο, Ὀαῦ τατθὶγ, οἱ Εἴπιε --- τότε, ἐλεπ. «Άπεο- 

ἀοία, Ῥεο]κου. Βουδε, Αρραν. Ώεμ., Ῥ. 81... πα] πορατάς 

ἐκεῖ Ἠ6ἵΘ 45 αη αἄνειῦ οἳ εἴπιο: “ Ἔκετ, Ἠοῦν. ο. ]. θδὲ κἀνογο 

ἰοπιροτίς, αἄθοπαθ γθᾶᾶϊ ἄθρεί ἔμπο. Ἠθυναί οπίπι αᾶνοιδία Ἰοοί 

Ῥοπεγθ 5οἶαπί ρτο αἀγονδίϊς {δπιροτίς, Ψ. Πο8. 3:16. Ἐ. 96:15: 

195 511 (αὔ, Βερί., ἐκεῦ.”. ἄεεεη. (ἴας., Ὀδ) Σ “ (Βροίοπ) οἱ 

πα, ρω, ἴῆκο ἄν, ἐκεξ, μα. 9, ἀλίεο, Ῥ5. 14 ἱ δ: 192 1 11. 

πάς. ὃ τ 11.” Έίθπαρ ιο Γο]]ουνήης οἱέογηα{ίνο γεπᾶστίμα ἰς ειισ- 

βεείεᾷ, “Τ]θη ἰοιο γη] 6, θίο. Ἔ]ιο αἄναιο 16 γοπᾷριοά 

λθη ”. 0 ΝΜονίοη, Οαπηρ., ἄγαγ (Ποἱθ οὐ ΑΠσας, {η ζοσο). Τι 

Υπής., Μου, Ῥεσα, απᾶ Βομοίέ Ἴανα ΙΡ], νο θἰσυίβος οἶί]ιου 

πεις,” ος ὁ 1μοπ.” 

5 γουπασ]νας ;”” ἡμᾶς. Ἴγπᾶα]α, ἄθπεγα, Ῥοπη, οσίου, Ί/68- 

1, Ἰμακεί, Οαπιρ., Ὀἱοι., Απσας, Μ. Τπο τοπᾶρίπς οἳ θ 

Έ. Υ. ας ἑαίκη {Τοα ΟΥ 4ΩΠΙΕΥ. 

ο «ρηδῇ οπῦ;”. ἐκβαλλομένους ἔξω. Ἀοῦ., (1μ8χ., ἐκβάλλω). 

Ἕλοπςοῦ, Ἓθηη, Φανγ6:, ΤΜομπαΙ], Μ. Θο πδας]]γ η 1. Ὁ. 1ὲ 

18 χοηάριθάς “ἠμτηςί οαῦ”. οπἱσ 11ετθ, απᾶ {η οἨ. ἆ «29. ΟοπΡ. 

(8. .) ὅου. «16: 16 111 16:18. Μαι, 8:12, “έλε ομ]άτεν 

οἱ πο Ιεησᾶοπα αμα]! Ῥο οαςέ οαῦ {πίο οαίαυ ἀλτ]σιοςς: (οἳ---υἱοὶ 
τζε βασιλείας ἐκβληθήσονταε εἷς τὸ σκότος τὸ ἔξώτερον') Ί]ιθιυς 

βἰια]] Ὃ6 δορίπσ απά ϱπας]ίης ο θοβίμ.” 

Ὅλοπι., ογίοῦ, Βομγ]οίξ, ἸΓαἷες, ϱ « γρ] 60Π]9;” ἧξουσιν. 

Οµπρ., Ρἱοἷς,, Κοπᾶ,, Μ. 

α «απᾶ πθδε;”. καὶ δυσιῶν. Αησαθ, Ιζαπᾶ., Μ., Τλοπι., Ῥ επ, 

Ἰπακεί, ΒαΥ6ΥΝ. Τὸ 19 πππθοθβΒΑΤΥ ἴο ἱμδονῦ {6 «ατάίσ]ό ες. 

Τε αξθᾶ, ἵὲ {5 τεα]]σ α δαρρ]οπιεη{. 

Σε] χθοήπο αἱ ἰαὐΐρ;" ἀνακλιθήσονται, 3968 Ομ. Ἰ τ 96, 
ποῖθ. 8ο Ἰεοπά., Μ. 

Σα Τμοξ γου αγ; Ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρα. 
ποίς. 

ὧσο ο), Τ : 21. 

ε αροπιο Ἐλατίςθςς :” τενεε Φαρισαῖοι. ΤΠΦΠΙΒΟΣ, Ἰπαἰκοβο]ά, 

Απσις. ΄ Ίννες ἶ5 τοηᾷσοτθᾶ “5οπιθ” αἰδο 57 Βανγαυ αιά Μητάαοῖς. 
Τὲ ασοονᾷς Ὀβίέθν γἰ(]ι ο τει Ἰοφιιεπὲ Ένα " οραἰμ.”. εδαρι- 

σαΐοι ἵδ ἱπουγτοσῦ!]γ ἰναπα]μίσά ἵπ 1ο Τ. Ὑν (α[ίος Ἐγπάα1θ) αξ ἴξ 
Ἡ6 πθγε ο βοπ] ίνα, "' οἵ 11ο Ἑλανίθεθς,” 

αἁ ρῃᾷ ϱρ]ά ς'' Λέγοντε. Ἰγπᾶα]ε, Τμοπη., Μαγάσοῖς, Ὦα]κθία 

Οαπιρ., Ὀἱοίς, 

6ο ους” Ἔξελθε, Ῥθπη, ἸΤοξίεγ, Βουχ]οῦ, Μ., Βαπγες 



ΤΗΕ ΟΞΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝα το ΤΌΚΕ.--ΟΗΑΡ. ΧΠΙ. 

ΕΙπα ΦΑΜΠΕ) ΤΕΠΒΙΟΝ, 

ρατέ Ἀομος; [ο Ἠοτοά πἩ Κ1Π 
Ἠιοθ. 

89 Απά Ίο θαἷά ππίο {λαπι, «ο 
ο απά 161 μαί {οχ, Ῥε]ο]ά, 1 

ομξί οαί ἄθτι]β, απἆ 1 ἆο ουνος {0- 
ἆαγ η {9-ΠΙΟΤΤΟΥ, απά {ο νά 
αν 1 5ἴνα]] Ὦο ρου[εοίθᾶ. 
8 Νοανογβιοίθςς, 1 πιαδὺ τνα]ῖς | ὃ 

ἐο-άαγ απά {ο-πιοιχοῖ, απᾶ Ίἱθ 
ἆαγ {οηοπίπο: Του 16 οαηποῖ Όοις 
ἴναί α ϱν' ορ]ιοί ρονΐς]ι οἱ οἱ ϱογ- 
ΒΑΊΘΠΗ. 

84 Ο οοταρθίοπι, «{οηδαίθπι, 
πο] Ι]]εςύ {ο ῥτοριοίδ, απᾶ 
βἰοπεδύ ἔἶνειι ὑλαῦ αἲο εοη! ππίο 
ᾖιθο; Ίο ο[ίοι ποπ] ΙΤ Ἰανο 

«βαιετεά {νγ οἰή]άτοη ἰοσθί]οτ, 

6 α, Ίοη ἀοέλ ραίμογ Ἰευ Ὀνουὰ 
απᾶει Δε; πῖπσε, απᾶ γο που]ᾷ 
ποί | 

απήπκ ΤτΕΣΤ. 

τεῦθεν, ὅτι Ἡρώδης θέλει σε 
ἀποκτεῖναι. ὃν Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 

ΠΠορευθέντες εἴπατε τῇ ἀλώπεκι 
ταύτῃ, ᾿Ιδοὺ, ἐκβάλλω δαιμόνια 

καὶ ἰάσεις ἐπιτελῶ σήμερον, καὶ 
αὕριον» καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι. 

ὁπλῆν δεῖ με σήμερον καὶ αὖ- 
ριον καὶ τῇ ἐχομένῃ πορεύεσθαι: 
ὅτι οὐκ ἐνδέχεται προφήτην ἀπο- 
λέσθαι ἔξω μι ερουσαλήμ. δὲ .Τε- 

ρουσαλὴμ, ἹἹερουσαλὴμ, ἡ ἄπο- 

κτείνουσα τοὺς προφήτας, καὶ 

λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμέ- 
νοὺς πρὸς αὐτὴν, ποσάκις ἠθέ- 
λήσα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου, 

ὃν τρόπον ὄρνιρ τὴν ἑανυτῆς νοσ- 
σιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ 

ἘΕΥΙΡΕΡ ΥΕΒΡΘΙΟΝ. 

{ον Ἠοτοά "ψ]ς]ιαί τίο ραέ Πιερ 

{ο ἀθαίμ. Απᾶ Ίιο σα]ᾷ {ο {Ίαπι, 32 

(ο, {61 ναί {οχ, Βο]ιο]ᾶ, 1 οα5ί 

οαῦ ἄ6ΠΙοΠ8, απᾶ Ρ68Υ{ΟΥΤΗ 61768 

ἴο-άαγ, απά {ο-πιοΙΓΟΥΥ, απᾶ ἴἶθ 

ΕΠητᾶά ἆαι ο1 Επί π ογῇ, 

Νοανογίο]σςς, 1 πχαςδί σΥα]]ς {ο- 38 

ἄαγ, απά {90-ποΙΤοΥ, απᾶ . {ο 

ὧαγ {οΠον]πο; {οΓ 1ξ ομπ ποῦ 
Ρο (μαί α ϱτ οριοί «Ιλου]ᾶ ρανήσ]ι 

οπύ ο{ «ονπδαίοπ. Ο οοθναςσα- δὲ 

Ίθπι, 1 οχαςαίοπι, ἐ]ιαί Ἰ:]]οςέ (ο 

Ῥτορᾗθίβ, απᾶ 5ἰοποξῖ έλοβθ π]ιο 
αἲθ επί {ο ἴμθο; Ίοι οἱζθ ’ 

ποτ] Τ ηανο ϱαὔμοτοά μγ ο]ή]- 
ἄτθη {οσθίμθτ, 5 8 Ἠ6Ἠ σαζε)εἰζ 
Ἀαν Ότοοάί ππάετ Πεν σηπςς, απᾷ 

86 Ῥο]ο]ᾶ, γοις Ἰοαςο ἶς 16[ί ἠθελήσατε; 
Γ λ / 
ἴδου, ἀφίεται[γο ποπ]ᾶ ποί! Ἠθ]ιο]ά, γοιχ 56 

Ῥοῦ. (1μχ., ἐξέρχομαι) : “ Ἔ]θ ρ]αορ πΊοποο Ῥοΐπα ποῦ οχριθαςσᾶ 

Ῥαΐ πιρ]εᾶ, {ο ϱο οαὲ, Ἱ. 6., ο ο ατδαγ, ἰο ἄερανί” 

» «ν]ομεί]ατ”. Φέλει. ἸἈομίπδοι (Τιοσ.)τ “Το συ], 1. ᾳ., ἴο 

τοἰθ]ι, ἀεοίγε, ἐο ελοοςε 8ο Ῥεμπ, Ιζοπάν]οῖς, Μ., βαπγεν. Τ19 

Β. Ὁ., οοργίπς Τγιάα]ς, Ίνας. ντ], υ]οι, ἵπ 8 σᾳ8ο, αρρθατς 

ἰο ὃς πιενεῖγ α οἶσπ οἳ {πο Γιτγε ἐηδε. Τὸ ἵε ουνίοις Ποπ {6 

Ἰθχί μαι έεεο Ῥματίσοος ἀῑά ποῦ αχρεοῦ {μα Ομ ποπῖά 

ερσαχά δι πιθεασθ α5 α ΤΠΘΓΟ ϱγεάἰοίοη α5 ἴο ιο ἄπησοι Ίπ 

απθείίοπ.. Όπ 1ο οοηίυαῦσ, έεσ ανϊδ]ιεᾶ {ο αἶαυπι Ππι ση] ιο 

ἠίθΙ]σεησα ἔλαῦ Ἠθτοὰ Ίνας ἀθεγπιιοά το ρα πι {ο ἀθαί]. 
Ὀογεταί αἱ Ῥισ. ἴγαηε]οίους Ἠαγθ ιθεᾶ ἴμε ἴθπι “Ιπίρηάς” ας 

Άιο οηπἱνα]εηί οἳ Φέλει. Τῆϊς ρἶναι {6 ουσ], ἐιομσ]ι 1ο ϱ3- 
αείπεςε οἳ {118 τοπᾶστίης πιαγ Ὦο απεςιοποᾷ. Τ{ πιαγ Όο γοπιαι]κοὰ 

Ἰετε, ἐἶιαῦ (]οισ] Ἠιοτὸ αἲθ 60965 Ὑ]ιους «)έλω 5οΓγ6Ε πιατα]γ ας α 

εἶσῃ ο λε Εαίατε, 1] {1ο Ἐπς. ολα], οἳ αυ], ἔνας βἶνίης ια 

Ἰωβηϊ νο α, ᾖαήο 66η5θ; ἐλίς οοσας οπἱγ πιο ἠπαηίπιαίο ἠήησς 

Ώ1θ 6ροζθη οἱ. 966 Αοἲ5 2:10. 11 20. Ἐοῦ. (1εχ., θέλω). 

:α{ο ροῦ {ῃθρ το ἁθαίμ ι”. σε ἀποκτεῖναι. 3σο Ομ. 9 129, 

πο, Καπ] 1. 1): « ]δοᾶοπι ἀῑο Ῥ]ατίειοὶ ποπυα]ή αᾱ 6οξαπι 

πορθᾶθρανξ, 6ππ(ας πιοηθραηί, πδ ος ἀῑῑα 1οσίοηο ἀἰςοθάργοῦ, αιιοᾷ 

Ἠσειοᾶςς νίαρ ἱραίας Ἰηρίάῖας φἰιοτοῦ Θοἱ]οθῷ οσπι παπηθγας 

βοοίφίογαπη 665. αποὐᾶϊα ο,α5σοςνούῦ, οπιπήσηπὸ Ῥοραίας αὖ ουο οἶιις 

Ῥδηᾶσνοί; Εππεραῦ Ἡοτοᾶες Απΐρας, πο Ῥορυ]ας οὗ Ἱπέεγοπρύαπι 

1ομαπήσπε, ἐρεῖ Ἱταίας, οὐ πα ἀθ[ιοίίσπεπι Ῥτοπα5, Τ65 πονας τπο]]- 

τοίαν, αέριο βαζἱδίοποπι ππονουΘέ. Ορίαδαῦ Ἰσίίας, τἱ Ζ6εας ταηι 

Ἰοπαἱεείπιθ ΣοπιοΥΕΥΕΜΗΣ, Ἠθᾳπο ἔππιθη αἳ νἱο]οηίας πιαυας Ἰη]]οῖνο 

πήοδας, πιούασης Ῥορυίαπι. Ὡκρουϊή «ἶσο γο]ευαῦ, η ἆοδαπι,' 

Πιθίὰ. Ίηουςςο, ο (Αἱ]εθα αἴᾳπο Έθγοα, ἱ5 θπίπι γεσἰοηίρας Ἠθγο- 

ἄες Απάρας Ῥιωοναῦ (ἐντεῦθον, οκ Ἱμς ἰ6υνί Ῥε]ίοιο ροβδοῦ. 
Τέπᾳαρ αογπαδαῦ ῬΠακίςῶοβ, ᾳ.ο5 8οἱνθῦ 2651 αἀνγετεησίος ποθιτῖ- 

Δ 

168, πὲ θαπ πεηΐς ἴουγογεηό, οἶᾳτο Ῥεν ερθοίθιη απιἰοϊί οοπρ [σπα 

αὐθιάί {η δυάσαπι ἀατουεο' εἴο. Τ18 ΥογΏ, πςοά η ἐ]ῖς Ἰπείαπος, 

16 αη αρρτοριϊαί {ειπα {ο θχρτεξς ἐλο ἠιοασλί οἳ ἀεαξ]ι 1αβὶοτοᾷ 

ππᾶσν Ἱεσα]. 01115. Ίο οµσθεπθςς οἳ ἐῑιο πα] {πάς Το πηα]κο 
Οἰκήεέ α Ίΐπα ή ο (ὔοἶη 6 : 18) τεπᾶετεῖ Ἠΐπι αἩ ορ]θοῦ οἳ 

{θαίοις Ἠαἑγθᾷ {ο Ἠστοᾶ, πμο Ιοο]τθᾶ οπἰσ αὖ 6 ιο ἠἠήησς γη]ιὶοῖι 
819 5οθη ι 

5 1 Πηϊςν πι πουῖς : τελειοῦμαε. Φοπ]θ Ἰπίαγρτοίθυς Ίαυο 

πιαἰηἰαἰπεὰ ἐῑπαῦ 156 νετὸ 16 το] α Ππίαγος 19 Ῥοΐης, 38 Ἠιε 
αξκευῖ, απ «Αὐῑῑο σοπίναοῦ οπι τελειώσομαε, ναῦ Ῥοΐπς ραῦ {ος 
τελειωθήσομαι, Ὀ]ουπιξ. ταῖς ο). ἡίς θαρροβϊδίοἃ τ “ Βοσης- 

ΊΊΙΟΠΗ ΙΕ τθαςοη οὈ]θεοίς ἐαῦ ἔῑπα ροπα]έ οἳ Ες νουῦ ἶ5 Ίοησ; 

απά ποίῖοος ἰπηί]ας 61015 1η ο {οΥ18 οἳ οἶλας νεος {η ἴῑε 
οἰαβίο. Ἴσιο οονἰαϊη]γ {ο Ῥυεδουό 6οσπης τουιἰνθᾶ ὮὉγ 1ῑιθ οὐἵ- 

ταβροιπάδπἰ γοιῦς Ιουκαοίης, ἐκβάλλω, απά ἐπιτελῶ. ἨἩοῦίπδοι 

(15.) τοσαχάς ιο νου (Ἡ. 1) ας Ῥγοδοηέ πηάά[θ πι ἔργον 

Ἰπιρ]ϊεᾶ, παπά. τοπᾶρις ἴέ, “ Τ ΠπἰςΗ ἐς ον]. Έμο αὔονο τοπᾶει- 

ἴπα, “1 Επἰδι σε] αὐοτή, 5 επιρ]ογοά ἴνοπι α οοπιραχίδοη γγὶῆν 

ἆολῦα 4184, καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον, 6 απᾶ ἴπαῦ Ἐ πια 

βηἱςὶ Ἠΐς τνουῖκ.. ο] ὅ 186. ὅομα 11 :4, ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ 
τῆε γῆς τὸ ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκἀς µιοε ἕνα ποιήῄοω" Ὦ. Ὁ., 

« παγο ο]ογίῇαᾶ ἔἶνσο ο ἴο οσα: 1 Ίανο Πηϊε]ιοᾶ νο του] 
πν]]οὰ ἴλοα ϱανοδί 119 1ο ἆο.”. Της Ίαπσπασο οἳ ΟἨτῖςό 1η Ί]ιορο 

Ρηςσασος, οομἑαἰπίης ἐπί Υθγο, απᾶ το[βισίης βρθοϊαἰΙγ {ο ο 

α ππου]ς,” 6ο0πις ἀροϊκίνε α5 ἴο ἐἶνο 5επίοησο ἵπ ᾳποβίίοῦ, 

:α ϱμοπ]ᾷ ρορίετ”. ἀπολέσθαι, ἸἈυνίου, Ματᾶοσἷ. ἘΤ]ῖ8 

τοπὰσιίηα αοσοτᾷς ηλ ο ργοβοπῦ πδασο οἱ οα) Ἰαπσιασο. Ἓδπα, 

Ίδνας., “ ΡοιοαΜ.. «Α. παποχθ ίοταὶ τοηᾶθνίπς Ὑγου]ά 06, {ο 16 ἵς 

πο Ῥοβείρ]θ {ον α Ῥιορλεί ἴο ρουἱεμι”. Τή8, ποπθυαν, ἵ8 1658 

αρρτοριυ]αίς λα {μαῦ ρἵγεῃ 4φονθ. 
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168 ΤΗΕ αΟΣΡΕΣ ΑοοομβΡΙνα το ΠΌΕΗ.-6ΠΑΡ. ΣΙΥ. 

ΚΙΝ ζΑΜΕΘ) ΥΕΗΒΙΟΝ. 

απίο του ἄθδο]αίο. Απᾶ νου]γ, 1 

βα7 ηπίο γοι, 6 5Ώα]] πού 566 πηθ, 

ππ{] ἐλο ἐἶπια οοπ1θ π]εη Υο εἰια]1 

Β887, Β]αςεοᾶ ἐν 16 ἰ]ναῦ οοπιθί]λ ἵπ 
ιο παπιθ οῇ {1ο Τιοτᾶ. Κυρίου. 

ΟΠΑΡ. ΧΙΥ. 

ΑΝΟ 16 ομπιο {ο ρα55, αξ 11ο παπί 

Ἰπ{ο {ωθ Ίοτςθ οἱ οπο οἱ {ο ομ]οξ 

Ῥματίεθε» {ο οαΐ Ὀχοιᾶ οπ {ῑθ 

εαραί]μ-ἄαν, ενας ὧνογ Ὑαήσλοᾶ 

Επι, παρατηρούµενοι 

αΕΡΕΚ ΤΕΣΊ. 
5ς « 5 « ο 9). 3 ο 

ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος' ἁμῆν 
δὲ λέγω ὁ ἵν, ὅτι οὐ µή µε ἴδητε ΥΣ υμι μη Ί 
ἕων ἂν ἥξῃ, ὃ ὅτε εἴπητε, Ἔύλογη- 
µένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι 

Ο6ΒΑΡ. ΧΙΥ. 
’ - 

ΚάᾖΙ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν 
9 5. Αν / 

αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τῶν ἀρχόν- 
- / 

των τῶν Φαρισαίων. σαββατῳ 

φΦαγεῖν ἄρτον, καὶ αὐτοὶ ἦσαν 

ΞΕΥΙΡΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

Ἠοτςο 15 Ια{5 {ο τοι "ἀεεοίαίο, 
ΡΑ πιά Τ εαγ ίο του, ἂν ΨΙ] πού 
566 16, 141] {λε ἐἴπιο «οοπιθί] 
π]εη 7θ εμα]1 δα, Β]εξεεά «ὖε 
ης Ππαῦ οοπιοίἩ ἵπ Το παπιθ ο 
ο Τιονα. 

ΟΒΑΡ. ΧΙΥ. 

ἵ--ε ΑνΝΏ Τΐ 0819 10 Ῥα58, ἂ5 Ἡθ 

πγοηέ {πίο 11θ Ίοτβθ 3Ο οπθ οἳ 

Όνα τα]θυς, νο ποιο ῬΠατίςθ8Ρ, 

ἰο θαΐ Ὀνθας ο «α δα Όα{]ι, ἐ]ιαῦ 

4Ώιογ πνετο παἰσ]ήπς Ἠη. Απά 3 
2 Δ 

αὐτόν. και 

5 α ἀερο]αῖο ;”. ἔρημος, ἵδ οαποοὶοά Ὦγ (τίοσρασ], Ταοἱπαπη, 

Πιεολεπᾶοχέ, Ιζπαρρ, Ἠεῖίο, ΓΚαίπωϊ, Βο]ιοίκ. Τρίς Ἰαςί Εάῑίοτ 
5αὖς: “' Θιβρεοίαπῃ ἔρημος. ὮὨθεεῖ Ίη ο. Α.Β.Κ.ΤωΘ.Μ. παἱηπςοο. 

Ρδυπιπ]{]ς, γουςς,, ΜοπιρΗ. ΒαΠίάΐο, Αππηι, Θ.χ., Τις. η, 6 Ηυτῖς 
Ἰαῦ, Αἀάεναίαγ {ασ αἲ οοπ[ουπιαπᾶατι Ίαοαπι Μαζήιοο 28 : 08, 

απαπα παπι θξίαπι Πεῖ ρούαἰξ, αξ ρτορίθς απ Ηιάΐποπι ογ]αὈσσαπη 

Ῥγοοεάᾶ. ὑμιῶν ππαίανο ἰεχία οχοἰἀουοί” Τα ἐς Απιοηις ΜΕ, 
οἳ ο Ῥαής., “ ἀρεερία . 16 ποῦ {οημᾶ, Οµπ 11ο οἴἶευ Ἰαπᾶ, ο 

τατίους Ῥείαζθά Ἰάϊνίους οἱ πο Ὑπϊς. χεπᾶ “«χοἠπαείαν γουῖς 

ἆσπιας γοβίτα ἀθδεγία. ο ο ὥγιίαο ἰπχαηβ]αοη Ίνας τηαᾶς 

{νοπι α ἄνοοῖς ΜΒ. π]ίοα Ἠαὰ ἔρημος, 38 ἰὲ 1145 «αΌλ-αὸ 
1ο: Ἀρδκός α--.. 16 ἶ5 τοἰαίηοᾶ ὉΥ Τέπιπηαϱ. Α51ῇθ δεη- 

ἴθηος ἶ8 ουνίουδὴν Ἰπιρετίεοῦ τνϊειουέ ἔρημος, 1 τεϊαῖπ Ἱΐ, Ἱη 1Θη- 

ἀετίης, απᾶ ρίασα Ες ποῖς {π 1116 πιαταία: “Ἔρημος ( ἀρεο]αία”} 

18 ππαπίῖπο ἵπ 6ονοτα] ασ] ΜΑΡ. απᾶ Ὑ ειδίοης.” 

5“ Απάς” ἀμὴν (" νοτγ”} οἱ ἔῑνο Τεχῦ. Ἡοσερέ. ἵς το]θοίεᾶ Ὁσ 

πίεςῦ., Ἰμαοίι., Τ{εεμεπᾶ., ΚΣ παρρ, Τμεῖ]ς, ΕΚ αἴπα], Θο]νοίσ, Ίπί- 

πηαΏη, απᾶ Βολοῦξ, πιο Ίνα Είς ποίο: ““4έγω δὲ οππι γὶθευ. 

Ἀἱήθηπθ αἱοἰορ]ίαίο Ῥ]δτοτιιαᾳας οἷά, (11 απο. σθγᾶς., Ῥθδο], 

Ῥ]11οχ., Ῥετβ., Μαπιρῃ., Βαμίᾶ., Αππαι 8]αν., Ταἱς., οβἰάίπιας Λέ- 

Φω πο ἀὃ Ίπ ραποῖς εὰά, εὖ νους.) ρνο ναὶσ. ἀμὴν δὲ λέγω. 

Αάζιαταευθπι ἀμὴν Ποταπής βπηϊήανο.”.. Ῥεγοπὰ ο ἀοαδὲ, ἀμὴν 

{6 ερατίους, 

ΑΣ. 
5 α ϱοπιθίῃ τ” ἂν {ξῃ. ἴου ἦξεει, Ενας ἵς νο εαβ]. αοσίςὲ Ἰησέθιά 

οἳ {ἐ]ιο ἠπά]σαί, {αΐμγθ. Όεο Ἠοῦ. (Τι9χ., ὅτε). Τη οαξες οἱ {λ]ς 

Ιπᾶ, Ὕθ να εκρτεβς 116 ἐλουσλέ ἵπ οἳς Ιθήβιασθ, 19 68Π 54Υ 

«ροπιθίῇ,” ος “ οα]ἰ οοπιθ;”. ουσ πο Πγοί οχρτοεδίοη 15 πια]! 

Ῥεε[ουγαᾶ {ΟΥ {116 δαἷθ οἱ σοποΐδοπεες. 

20. ΤΗ ειρρ]οπιοηό {5 αποά ταί]ον μαη ἐς οἩ ἔἶο ἔο]- 

Ἰοψίπς ατοαπᾷς: Τη Ῥε, 118 : 26 (5ορί., 11” : 26), {νοια Ίνεησο 

ἴιο βομίεπσο {6 αποίαᾷ, ἴ]ια Βορύ. Ἰαβ {116 6απιο ους, «Ξὐλογημέ- 

νος ὁ ἐρχόμενος ἓν ὀνόματε Κυρίου, Ἡ. ., '' Ῥ]οςςόᾶ ὃε Ίιο ιοί 

οοπποξ]ι ἵᾳ ιο παπιθ οἱ ιο Τιονᾷ,”. Τα Μαιῖς 11 : 1, εὐλογημένη 

ᾗ ἐρχομένη βασιλεία ἐν ὀνόματι Ἀυρίου, Ἰ, Ψ., “ ϊθεεοὰ ὃε ἴ]ια 

Ἰηησάοπι ἴαξ σοπιεῖΏι ἵπ ἐς παπι οἳ ιο Τιοτᾶ.”. Ταικο 19 88, 
Ἐθλογημένος ὁ ἑρχόμενος βασιλεὺς ἐν ὀνόματι Κυρίου, Ἱ. Ῥ., 

κ Ἑ]θεςοᾷ ὂε νο Ἱόπα ἐλλαῦ οοπιθί]ι ἵπ ἐ]α παπιθ οἳ {ιο Τιογᾶ.”. Όο 

αἶεο ΕρΗ. 1 : 8. ΤΠ δαρρ]επιεπέ ]ιου]ά Ῥς αβοά ἵη Ναί, 21 9, 
απᾶ «ολη 12 1:18. “ Ἐο” 6 αππρ]ογεᾶ )7 Νοτίου, Οαπρ. 

3 οἳ οη9 οἳ {μο τυ]ευβ; . τινος τῶν ἀρχόντων. Κοαηᾶταῖς, 

Οαπιρ., Βαψσει;---Ἡνοπηδοπ («οἱ οπθ οἳ ἔἶνο οπίείς”). Όοπραιο 

Δοίς 4: 8, Ἄρχοντες τοῦ λαοῦ καὶ πρεσβύτεροε τοῦ Ἱσραὴλ, 

« Ῥπ]εις ο {6 Ῥοορίθ οπά εἸάθις οἱ Τβταθ].”. Ώακε 98 : 18, 95, 

Αοΐς ά 15. Ἐοῦ. [ΤΣ., ἄρχων) τ--- Τη α ϱεπ]ςὰ πδασθ, Θ, ϱ., 6 
γηίοΥ-οἳ α 5γπασοπαθ. Ίμακε 8:41. Μα 9 «18,28. Βο οἱ 

ΡΕΙΒΟΠΒ οἱ πθὶσ]ιέ απἹοΏς ἔῑιε Ἐ]ατίσοςς, απᾶ οἴ]ιε θοίς σν]ιο Ίοθ 

ΠΙΘΊηΡΘΙ5 ΟΕ Βις βαημοάσίπι, Το 1411. Κπαοὶ (1. |.) : “«Ῥοε. 

θµαπι 86 ἀῑε καὈρα οοπέα]εταί αᾱ αΞδεξδοχεπι φπθηάσπα δ/πεώγί ε 

δεοία Ῥλατίεεβογαπι, αΌ «σρπα ἱπίοιοςξεί, 

5 “γιο Ψευθ Ῥμαπίεθεςς τῶν» «δαρισαίω». οτι. Ἑϊοσπιξ 

ας ία ποίθ: "Ἑγ σιος τῶν ἀρχόντων τῶν Φαρισαίων ἵΒ 

πιραπί (5 Εγοῦῖας, Ἡφπιπιοπᾶ, ὙΠΗί0γ, Ῥρασοθ, απά (Οαπιρῥοῖ 

πανθ 5Πουνπ) οπθ οἳ {ιβ τα]οτς [οἳ α ϱ/πασοσαε] Ἠ]ο ας 

Ῥμαιίεορ;’ τῶν Φαρισαίω» Ὀσθίης 1ου ἓκ τῶν Φαρισαίω», ΟΥ ἵπ 

αρροβδῖοηυ, Όοπιρ, ολα 811. Έοιτ ἐμαῦ δπο] γη]ετ πιο πού 

αἰ Ἐλαερος, βΏρου5 οσα σΦοἶη 1 άθ.' Τη οοπ[οπηςγ πι 

ἠς νου, Νογίοη μας, “ο[ α τα]ου γιο τνας ο Ῥλατίκοο,” Ἰγα[κοί, 

«οἳ οης οἱ ἴ]ο τα]στς, α Ῥλανίεου ;’'. Οαπιρ., “ ο οπθ οἳ {1ο τη]ιθ 

νπο πας α Ῥμαήρθε ᾱ. Οαπιρρε] χεπιαγί Ελαῦ '' ἄρχοντας 

ῥτορασ]γ ἀθποίει Ῥοϊθοπς {απ απλο ζσ, ταθῖς, τηλαἱθίγίθ5; αᾶ 

Ώαῦ απγ ομος Κἰπά οἳ 6πηθησθ, ος βαρετ]ονϐγ σιου]ά Ίανο Ώοει 
ἀῑειπααϊςμεᾶ Ὦσ {16 ἴθυπι απρῶτοε, 35 ἴπ Ία1κθ 19 : 4Τ. Ματς 

θ το, Λο 151501 Ἱττά; οὔ τος 98: 1Π. ανα] (ὖν 

ἴουο): ''Ἄρχων ἱπᾶϊσαί, γε] αγοιῖςγπαφοραπη, ατοἰήςγιιασοσί θηΐπι 

ἀϊοδραπίέαν δἴῖαηι ἄρχοντας, Μαέ. 9 τ 18. Οοἳ]. Ματο. ὃ : 29, νοἱ 

Ώδεοξδοτεπ] αγηθᾶπ ορρ]ᾶατα : οσπη Ῥγεβίστες, αἄά παπι ]εσαίας τῶν 

Φαρ. ραίεῦ εππι ο 5εοία Ἐ μαχίς, {αϊεςθο” 

ενα δαὐδαίμ:”. σαββάτῳ. απ οοπ[ονῖῳ πι {ιο ἐοχέ, 

«θλο” (ο ἴπε Ἑ. Ῥ.) ἵ6 ἀπορρεᾶ, 3ο Τγπᾶαϊθ, Ἰαίκας, Βεαι]αίῖ, 
Οαπυρ., Ὀἱος, Ἰ]θ]να]]. 8ο “ ἄαγ,” π]]ο]. οοουι5 ἵη {με ΜΒ, ., 

αιά {6 α εαρρ]απιοηέ ({ομσ]Ἡ ποῦ ήαλοίσοι) Ἰξ οπ]οὰ ας 51ρεί- 
ΠπουἈς. Φ6θ οἱ, 6 : 9, ποίΐθ, 

ἆ α μον γγθγθ παἰορίπο :' 

Ὑοτίοη, θείο, Βοατ]είέ, Απσας, Τηθ]γνα]]. 

ἀηάίορίος εοπἑηιιοὰ αεξίοη. 

ἦσαν παρατηρούµενοι. ΤΙΟΠΙΕΟΠ, 
11ιθ. ἴθηδο Ίποτ 
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ΚΙπα ζΑΜΕΞ) ΤΕΕΡΙΟΝ. 

9 Απᾶ Ῥολο]ά, ὥιοτθ πας α ο6ἳ- 

ἐαΐπ ιαπ Ὀθίογο Ἰ]πι πη]ον λα 
ἴιο ἄ1οΡΣγ. 
8 Απά ζθδις απαπετίπα, 6ραΚο 

-- {6 Ια9γθ6υ9 απά ἘῬ]ατϊσεος, 
ααγίης, 15 16 ]αγ{α] {ο Ίθα] οἩ ο 
δα υα{η-άαγ 7 
4 Απᾶ ἴ16γ 1θ]ᾶ ἐιοῖν ροαςθ. 

Απά Ἰθ {οοῖς ἠέπι, απά Ἠθα]θά Ἠ]πι, 

απά Ιοἱ Ἠ]πι σο : 
5 Απάᾶ απεπογεᾶ {μοπι, δαγίης, 

Ἰμίοὶ οἳ σοι ενα] Ἠατο απ 55 
οἳ απ οχ {α]]επ ἵπίο α Ρἱΐ, απά 
πού βἰγαἰσηύπαγ Ῥπ]] Ἠΐπι οπέ ος 
ιο εαὈΌα{1ι-ααγ 

ϐ Απά αγ οοι]ά ποῦ απβπου 
Ἰΐπι ασα/η {ο {ηθδο {1ηςΝ. 

Ἱ Απά ο ραῦ {ογῆι α ραγαῦ]ο 
{ο ἐἶιοξθ πγ]ο πετο Ὀιάάεπ, π]ιθη. 
6 τπαν]κθἆ Ίου που οποςο οί {16 

απΕες τΕΣΤ. 
ο. ,. 5 κε ἃ 
ἰδου, ἄνθρωπὸς τις ἦν ὑδρωπικος 
ἔμπροσθεν αὐτοῦ: ὃ καὶ ἀποκρι- 

Ν ς 3 ω 5 9 ΔΝ 

θεὶς ὁ ᾿[ησοῦς εἶπε πρὸς τους 
Δ / 

νομικοὺς καὶ Φαρισαίους, λέγων, 
... .ν / / 

Εὶ ἔξεστι τῷ σαββάτῳ θεραπεύ- 
. ΔΝ ε / 

ειν; Οἱ δὲ ἠσύχασαν. " καὶ 
3 / ᾽ .” Ν 
ἐπιλαβομενος ἰάσατο αὐτον, καὶ 

’ Ν Ν 

ἀπέλυσε. ὃ καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς 
9 Δ 5 /γτ’ ς κ 3) ΑΔ 

αὐτοὺς εἶπε, }ίνος ὑμῶν ὄνος ἢ 
-- / - 

βοῦς εἰς φρέαρ ἐμπεσεῖται, καὶ 
’ 3 / Χ 

οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν ἐν 
 ε / - Αα . 6 Ν 

τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββατου ; Καὶ 
3) - 

οὐκ ἴσχυσαν ἀνταποκριθῆναι αὖὐ- 
- Ν - 

τῷ προς ταῦτα. 
πο Δ Ν Ν 
Ἰ "Έλεγε δὲ πρὸς τοὺς κεκλη- 

/ Ν / . 

µένους παραβολὴν, ἐπέχων πῶς 
. /. 

τὰς πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο, 
Ν Ν ᾱἱ 

λεγων πρὸς αὐτοὺς, ὃ "Οταν κλη- 

ΠΕΥΙΦΕΡ ΤΕΠΡΙΟΝ. 

Ῥο]ιο]ά, ἔιοτο τας α σθτίαἶτ ΠΙ8Ί 

Ῥοΐοτο Ἠϊπι π]ο Ἰαά {16 ἆτορ- 
57. Ἁπιᾶ 6α5ι5, αππποιΊησ, 5ρο]κο 
{ο ἴ]ο Ίανγογ απᾶ ῬλαγίδοῬς, 

εαγίηο, 15 15 Ἰασν{α] «ἴο οἳγθ ΟΠ 

Ώιθ (δαρρα τ. «Βυέ "ίΠογ ποιο 4 
φ]οπί. Απᾶ Ιἰαξίπο Ποιά οἳ 
ἠΑἶπι, Ἡς Ἰδα]θᾶ Ἠάπι, απᾶ 1οῦ ἑλήπι 

σο. Απά Ἡθ αηβφοιγοᾶ έπεπι, ὅ 
βαγίηο, κΤ{ απ 0Σ, ΟΥ 8 α55 οί 
ΑΠΥ οη9 οἳ οι "6μα]1 {11 Ιπίο 

α Ρἱ6, ση] ης πού "ματ "1Π1Π16- 
ἀϊαίεΙγ ρα]1 16 οαἳ οἩ 16 5α}- 
Ραΐ]ι-άαγ Απᾶ {ευ οου]ᾶ ποῦ ϐ 
ογ6ΡΙΥ ασα]ηςί Ἠῆα 55 {ο αὐῇ5. 

Απά Ἰςδ εροκο α ῥταδ] ἴο 
ἔποςο "π]ο Ἰαά Όθδοι Ἱπν](θᾶ, 

πμεη 6 πιατκοά Ἰος "αγ 

ποιο οἨοοβῖποσ οπέ με Πνδί 
Ρίαο88; αγίης {ο {μπι Ίπθι 8 

.. 

- 

Οἱοίτοοπις; εαγίησ απίο ἵπεπη, 

5 {ο ουτος”. δεραπεύειν. Μ., Νοτίου, Οὐπωρ., Θ8γεΡ. 

τοπάθείης Ῥεθασίνες {1ο υογαὶ ἀἰδήποβίοῃ οξ «εραπεύει», αηᾶ 2ά- 

σατο, Ίπ {18 ποχὲ πιεπιρες οἱ ἐπί γειςθ. 

{ αεαρραί(μ 866 Υ. 1, ποῖθ, 

»“Βπέ)” δὲ. ποπ. Θοασ]οξί, Τηε[πα]!, Μ., Απησας, ΊΝοξίογ, 

γοπη. 

Ἀ α {μου πνοτο εἰ]σηῦς” ἠσύχασαν. Ἰομᾶ. Νογίοη, ἸΓακοί, 

Άθπη, Φοατ]θί6, βαπγου, Ὠ]οἷς. ΊΤ1ε ρναςθ « ἴο Ἠο]ά οπϱΏ ρεασε 

ἵ6 οὈξο]είς. 

! α ἠρ]ίῃσ ]ο]ά οἵ,. ἐπιλαβόμενος, Ιεπᾶ,, Μ., Ὀϊοις., ΤΠε]- 

πο]. Τηο νατο “ ἐοοῖς 1οἱά οἱ” 15 αππρ]ογθά Ὦγ ΟαπιρΏεῖ! απᾶ 

Ῥεπῃ. Ἠοῦ. (Τοχ., ἵπ φεγδο): "Ἔο ἴα]το Ἰοὶᾶ προπ.. Ί9 εκ- 
Ρτθεείου ἵ6 ο]ρίίσαι; τῆς χειρὸς Ὀοῖας απᾶθιειοσᾶ. Τ1ο ε]ῖρείς 

ἵν θαρρ]Ιεᾶ Μανίς 8 : 28, ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ. 

5ο Αοὶς 38 119. Όοπιραιο Μαϊ 9 :260. Μας 1:81. Ίωκο 
δι 54, 

} α]άπ Τί δαρρ]ειπεηί ἵ πθοθεκαγ ἰο σοοπηρ]είθ {1 5θη- 
ἴβασθ, 

κ«Τβραη οσ, ος Ώπ 8ἲς ο απ7 0ηΠ6 οἱ γοι;” Τίνος ὑμῶν ὄνος 

ἢ βοῦς, Καϊπαὶ: “8ἱ οππε(πατ νοςμαπῃ αξίπας το] Ῥος, οἱο. 
Ῥλής τεπᾶστίης 16 πιουο σὐγ1οέ ἔναπ παῦ οἳ νο Ὦ. Υ. (οορῖοά ἴχοπι 

Ἐγηάσ]ε). Τε 18 ἄθοπιεᾶ ευ βοῖϊοπ] ρετερῖοποις 1η ργεεεπΗῖπς 1μο 

Ώιοπσλί οἱ ἐμο ἰοπύ. «Α5 ὅνος απᾶ βοῦς 419 απατίοις, “νο "" 15 
ἀτορρεᾶς 5ο ὙΠακο «Α5 αη αἰέοπαί]νε τοηβσυίπα, “1ο οἳ σοι, 

ἱζαυ ος, ος ο α5α Ενα]! Εα]] ἰπίο α Ρἱέ, τν] πού Ἱππιοάίαίε]γ,” θἱο, 

Ώρ Ἰγαίίς, «« Ίου νοπ οποῖι, ἄθξδεη Ἑεεὶ οὖευ Οοἱς τη ἀῑο ἄταῦα 

ἔσ]α, πᾶνᾶς Ί]λη πἰο]ό αἰεθα]ά πεταας2ίεμο---ᾱ 

ο η 1. ἐμπεσεῖται. Ἐθμη, Θηαχρο, ΦΥΥΕΤ. «ΑΙίει- 
πα]ψε, “ αἰιου]ᾶ Δι]... 8ὸ Νουίοι. 

ΤΗΙΙ. 566 οἱ. 10 : 29, ποίθ. 

” 

π ο {1θῃ }”. καὶ 

966 οἩ, ὅ : 99, ποῖθ. 

ο «τερὶγ ασαηῦτ'' ἀνταποκριθῆναι. Ὦο Ῥοπι, 9 : 20, ὁ ἂν- 

ταποκρι»όµενοες τῷ Θεῷ (19. Ὑ.), « ἴναῦ τορ]]εδί αραἰηού οᾶ.” 

Ῥοῦ. (μεκ., ὧν υεγύο). Τη9 τοῦ ο6οῦϊς οπἱσ Ίδια, αμᾶ {λα ρ6β- 

6ασο οἶῖοά ἤοπι Ἡσπιαπς. “ Ἠορ]γ οἱ “απενος ασαίη,” βιᾗς {ο 

ὑυσίμο οπέ {ο {οτοθ οἱ ἐλθ Ρτοροβ1ήοη ἀντὶ. 

Ρ «ᾳ5 ο)”. πρὸς. Ἠοῦ. (1ωοκ., πι υεγῦο): “Τοιραγά, 1. ϐ,, ἵπ 
τοίθτοηοο 0ο, ἵπ γε6ρεσί ἴο, αν ο, Ιπιρ]γίης {πρ ἀϊγεοβίοἨ, οὗ τοπποίθ 

οὐ]εοῦ οἳ απ αο[οπ.”. Αθ; τετὺς οἱ τορ]γίπρ, Μαιί. 2] : 14. 
Ῥοτι, 8 : 51. 

5 ο Ἱππησβία(οὶν ;” εὐθέως. 

Φοᾳο οἩ. ὃ : 27, ποίθ. α αῃὶ513 ταῦτα. 

Σα γλο Ἠπᾷ Ώεοῃ Ππν]έρά ;” τοὺε κεκληµένους,. Έεμη, Ν ΟΓ{οΙ, 

Ἔσσα, “ πο γοσαδί {αθγιηζ.” Ομ αίδιι ἰοηισιάέ ἀεπιαπᾶς {18 Ρ]α- 

Ρετ[ροῦ {θπδο Ἰετθ. 6ο Ίτο]ορο, ᾖ50, 6, Ρ. 195. « Την{εᾶ” 

οοιγεδροπᾶς αυ] ος ῃγεςθηῦ πξαρο. Ἠοῦ. (10Χ., καλέω) : “Ὁρθ- 

οἶα]]γ, ἐο σα), 1. α., {ο ὑπυδε. 6ο οἩ. Ἰ : 99, ποῖο. 

5 «{μαογ ποιο οποοείης οπές” ἐξελέγοντο. ἸΝαἰκεί Ἰτεποὰ, 

ϱ. 1261 “ Ώοαᾶ ΄Ἰον πε υθ οἹιοοδίης οπ{ (ἐδελέγοντο)--- 
Βις εαστοᾶ Πθθονίπα Ρ]αοΐηο 13θ Ἰμουά αἱόαιαποθ οἳ Εῇθ πααθ]ς 

ἵα 6116 πηϊᾶςὺ οἱ {ο ονοηία τλίο]ι 1 19 ἀοξοπρῖπσ.” 

ε «ιο Ετος Ῥίασεδ,” σρωτοκλισίαε. Που. (Ίες., ἐπ υετόο) : 
«Το ᾖγοί γεοηίιβ-ρίασοε εἳ Τ90]6, ἐῑια ος ρίαεο αἲ πιεαῖε, Άι 

ππάἄ]ο Ῥρ]ασα ου οποῖ οοιοὮ ο 1116 ἐγίο[ίαπι.”. ο Ἰγαίΐο, “ ἀῑς 

οιείου ῬϊΒίπο: {ᾱ. απᾶ Θ. Ἐν, 165 Ῥθπηίδγας ρ]ασθς;”. Τοεν., 

«]ρς Ῥήπιθγος ρποδίος.”. ΊΠΐς πγοτᾶ οἸιου]ᾶ Ῥο ἀῑεήηρασ]ιεᾶ {τοπι 
πρωτοκαθεδρέα, πλὶοὮ Ργοροι]γ οἰσηίβος “Βιςῇ εοαί.. 86ο Ώουίς 
οὗ Ματς 19 : 99, πιθυθ Ὀοί]ι {θΥπ1β οσους. 
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ἆΙπα ΖΑΜΕΡ) ΥΕΗΘΙΟΝ. 

8 Ίαν ἴἶοι αγὀ Ρἱάᾶ οι οἱ απγ 
πιαη {ο α Ὑθάθίπα, 5ἷῦ ποῦ ἆονη 
1π ιο Πἱσμοςύ τοοπι, ]εδύ α. Π1οτθ 
λοπουταθίθ πια ἔἶνατ μοι Ὦο Ῥια- 
ἄεη οἱ πι; 

9 Απά Το λα Ῥαᾶς ερ απά 
ΒΤΠη ο0π1θ απά 87 {ο {μ6ρ, ανα 
Μί6 πιαπ Ῥίασθ; απά ἐλοι Ῥερίη 
πια. Εἶαπιθ {ο ἰαίκθ νο ]οποβὶ 
1ΟΟΠΙ. 

19 Βπέ φ]ιοι ένοι ατΏ Ῥιάάςη, 
6ο απά εἰς ἄοπηπ ἵη {1 Ιοπεβί 
χουπι; ἴμαί π]ιαη Ίο {ια Ῥαᾶε 
Ὀμθο οοπιθίἩ, Ἰδ ΠΙΑΥ 87 απίο 
λος, Εθπᾶ, σο αρ Ἠσ]ιθυ: παν 
Αα] Έιου Ἠατο ποιςιῖρ Ἱη ιο 
Ῥτθδοπος οἱ {παπι ἠλλαί αἰ{ αὖ πιθαῦ 
πλζ]ι λαο, ι 

11 Ἐου π]οβορθτου οχα]{αίἩ Ἰάπ- 

οΏξΕκ ΤΕΣΤ. 
6ῃ ε / Γ / Δ 
ης ὑπὸ τινος εἰς Ὑάμουο, μη 

- ιά 

κατακλιθῇς εἰς την πρωτοκλισί- 
/ 3 / / 5 

αν’ µήποτε ἐντιμοτερος σου ᾖ 
/ 5: 3 - 9 . 3 

κεκληµένος υπ' αυτοῦ, " καὶ έλ- 
Ν 4 3 Ν » Δ / 

Θων ὁ σε καὶ αὐτον καλέσας 
-- ΔΝ / / 

ἐρεῖ σοι, «405 τούτῳ τόπον’ καὶ 
/ / . ” 3 / Ν 

τότε ἄρξῃ μετ αἰσχύνης τὸν 
ο ά / 10 3” ᾿ 

έσχατον τοπον κατέχειν. ' ἀλλ 
4 [ο Ν 3 
ὅταν Κκληθῇς, πορευθεὶς ἀνάπε- 

Ν 3 / ϱ) 

σον εἰς τὸν ἔσχατον τόπον: ἵνα, 
[ιό 3) ς ΄ 5 
ὅταν ἔλθη ὁ κεκληκώς σε, εἴπῃ 

Φίλ : β θ ο 
σοι, Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτε- 

{ , / » 
Ρον. τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώ- 

ο / 
πιον τῶν συνανακειµένων σοί. 
1 ϱ . ς ς ο. ε Ν 

ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπει- 
’ - 

νωθήσεται" καὶ ὁ ταπεινών έαυ- 

ΕΕΒΥΙΡΕΡ ΥΕΠΕΙΟΝ. 

έποι ατί Ἱπτῖίεά "7 αΏΥ οπ6 {ο 
Ἵα πια ]ασο-ἰθαδί, "ο πού 10- 
ο1ἴηο αἱ ἑαδῖε ἴπ "ἴ]ιο Ἠνεί ρ]ασς, 
1656 α ππογο λοπογαὈ]θ πΙαΏ απ 
ἴνοι Σπ Ίιαγο Όθοι {ηνῖῖοά 
ΣΥ Ἰΐπις απά τς πο αἰπνῖιθά 9 
ἴιοο απά Ἠΐπα ρου] οοπ16, απᾶ 
84Υ {ο {1ο66, “ἀἶνο ρί]αος {ο {115 
ππαν; απᾶ ἀίλοη εἴλοι σὶ]ό Ὀς- 
σἷη ση] εΏαπιο το ἰαίο {119 1οὺν- 
δὲ "ρί8οθ. Ὠπε νο "ἴλοι αγ! 10 
Ἰην{ίθᾶ, σο απά "16 ἄο η αξ {αδᾖε 
Ἰπ {μο ]ουαςὲ {ρ]ασα, ἴἶιαί ν]ιθη 
ᾗθ πνμο Ἱαί] Ἰηων1{οᾷ 1θο οοπ]- 
οὔ], ο π]αγ {αγ {ο ἔμθρ, Γηεηᾶ, 
σο πρ Ἠϊρλοτ.; θα Κέοα ή 
λανθ Ἰποπου {π ἴο Ῥτθξοπος οἳ 
Ώνοξβθ πμο του πθ αἱ ἑαῦΐο ὦν]{Ἡ 
{μθο,. Ἔοτ “6γ6υγ οπθ Ἡ]ο οχ- 
ἀ]ίοί]ι πιδα]{, ον] Ὃς παω Ὀ]εᾶ, 5ο] εα]] ὃο αὐαςξεᾶ, απά ο {λα 

μπα Ὀ]6ὑ]ν Πϊπιδα]{ 51αῇ] 6 οχα]ίος. τὸν ὑψωθήσεται. απᾶ ος π]ο Ἱαπιυ]θίη Ἰήπιςε]{, 

5 Ἠγ 1” ὑπό. Ἀεο οἩ. 10 : 23, ποῖο, 

Σα τηαίασο-[θησί 1”. γάμους. ΘῬοατ]είί, Γοείον, ἨΓακεβε]ᾶ, 

Εοπᾶ., Μ. 6ο οἩ, 12: 86, ποίθ. Πο Ρ]αγα] (γάµουθ) 88ΕΠΙ5 ἴο 
Ῥο πςοᾷ Ίτοπι ἴπθ {9οῦ ας ἐν οπἱογ{αἸππιθη{ οοπηιθᾶ ἔοτ 5εγοτα] 

ἄπγ. ' 

» «(0 ποῦ γοσ]πο αἱ ἑαδζο;' μὴ κατακλιθῃε. Τίς γοιῦ Ἆο8 
16 βαπιθ εἰσπίβσοαίίοα πι ἀναμλένω, λε να τοίδνεηος {5 {ο 

ιο Ῥοβίατο αὖ πιοβὶ. 6ο ΤἨοῦ. (1μο5.). Ίπικο Ἡ : 56, ποῖθ, 

{ο Πού ρ]ωοο 1” τὴν πρωτοκλισίαν. 98 γΥ. Ἰ, ποίθ, 

Σα τηαψ Ἰανο Όθει ἱηνίέρᾶ ; ” ᾖ κεκληµένος. -«Α. Ιήθτα] τουᾶρι- 

πο αοοοτᾶς πηἴῖι ος 1 Ἰορμεπᾶί. Ίο ἠποας]ιὸ πια Ὀθ Ρτ6- 

βοποᾶ Ὦγ ἐίς αἰθετησίήτο ρήταςε, “' πἹοπ]ᾶ Ίανο Ὄθευ 1η {σᾶ,” 

Ὀορ γ. Ἱ, ποῖο. 

5α ὃν Είπα” ὑπ αὐτοῦ. 9ο 1π Βγεύ πιθπιΌας οἳ {16 βοπίθησθ. 
Β60 ποίθ α, 

- «ἠηνίιρή.» 990 γ. Ἰ, ποῖθ, 

5 «ςἡοπ]ά οοπιθ;”. ἐλθὼν, Ἀδαχρθ. Ῥτεβοπί Ίμασο ἀοριαηᾶς 

ες τομάθείης, 

5 «(νο Ῥ]ασθ {ο 5 πια” «4ὸς τούτῳ τόπον. ἍΠοπίδοἩ, 

Νοτίου, Μ., μαυρο, 8. Ἠτ, “ οἑᾷρ ἃ οε]αῖ-οί 1 ρ]ωοθ.”. Μαη,” 

ποῦ γεργεδεπίει Ὦν αἩ θᾳαἱνα]εηῦ {Ώ {1ο ἢοχί, 19 εἴα]οίσειί, 

ἆ «Τῃθῃ:” τότε Τποπι., Θοαγ]δέξ, Ἠεσίεγ, Οσπαρ., β8πΤου, 

Ππε]πα], Μ. 

ο «ἶλοα σἩς Ὀορία ;”. ἄρξῃ. Ἴϊιο τοιὮ Ίας ἴ]ίς ἔοστη Ὀοί] 1η 

16 1ὐ Πέ. ἐπᾶ, πιῖά,, απᾶ 1ῑιο 156 αοτῖςὲ θαδ]. πἁά[θ. Οἱ ᾖσθ αγο 

ἁῑνϊᾶςά α5 {ο {ές οἰαξβείβοαβίίοα, ἵπ ής Ἰπξίαυσο, Θοαχ]ες, Ἰδείον, 

Ἰνα]κείς, Μουίοη, απά ὅταγ (ποίθ οἩ Αποις) τευᾶς 6 5 α 15ἱ {αύ, 
Ἠπηάα]θ, Τ[α αὔΌονο γομᾶσιίης ἵ6 πιαᾶο οἩ Ἠιίς ριουμᾶ, «5 8η 
αἩέθσπα[ϊνθ (οη 1ο εαρροδίίοα μας ἐο νοιὈ ἶ5 1δέ αοχ]δέ ϱαὈ].), 

ἁ Όλοι εἱοπ]ᾶςέ Ὀοσίη.”' Γαἰπορ], απᾶ 5ο οἱμους, τορατά ἄρξῃ αν 

Ῥδοπαςί]ο, ἳ 

{ «ρ]αοο;” τόπον. 8ο (8. γ.) ἵη ο ργεοεάίης ππαπιῦευ ο 

ἴὧς βθηΐοηο, Ἔλοπι, Όμανρθ, Ῥεπη, Ἰεβίαγ, Ἠογίου, Ἰοκοξ, 

Οππιρ., ΦαἨ76Υ, Άπσις, Ιζεμᾶ., Μ. ᾿ 

Θορ γ. Ἱ, ποῖθ. 

Φο6ο οἳ. 11. : 37, 

ξ α{ηρυ ϱχὸ Ἰηγ](οά ;”. «ληθῇς. 

«ο ἄοπη αἱ ἰαὐ]ε;’) ἀνάπεσον. 9Η81ρ9. 

ποίᾳς. 

{ «Ῥ]ασς; τόπο». Ὦ8θ γ. 9, ποίθ {. 

1 πο Ἰναίμ ἠην]έρα 1” ὁ κεκληκώρ. ΑΦ ἴπο Πέβταὶ τοπᾶειῖης 

Ἰηγο]νος πο νἰο]αίοτ οἳ ους Ιάΐοπι, 16 {6 ρτο[ετνθᾶ {ος {ιο εαῖκο οἳ 

εχαοίπθες. Τ]με]παΙΙ τοᾶευς {ἐ]ῖς νεο Ὦ πε ρετ/εοῦ, 

κα ίποι σς Πάγο ; ἔσταε σοι. Ἰοπι. Ώμαυρο, Ῥδπη, ΘοαΙ- 

1εὐὲ, Ὢαἷκοί,, Ιζοηᾶ., Μ. 

1 «ΤἨρπογ;”. δόξα. Ῥοαμὴ, Τποπι., Ὦ6ξ]εγ, Φοατ]αίῖ, Κοπᾶνίαῖς, 

Οαπηρ., Ῥανγον, Δπσας, Μ. 

πι δὲ γ/ἩΟ 61ο αἱ {αδίε πα τ” 

οἩ. Τ : 49, ποίθ. | 

3 «ΡΥΟΙΥ ΟἨΘ:” πᾶρ. 8Ο(Έ, Τ.) ο, 111191 18:14. 8µα2Ρθ, 

ῬθηἨ, ἸΓεεῖαγ, ὙΓαἰκεί., Ῥίοϊ,, Βαπσετ, Καπᾶ,, ἄναγ. (πα Απσιθ),, 

Μ. Μαιὰοοϊς (5γι., ὰ 9). Ἠερ. Ν. Τεεί, -Ὁλ. Υαἱς., Ἐππεπηίθ, 
Με οτηη]β,” 

68 τῶν συνανακειμένω». 

ο αγγ] ὃο Ἠαπιυ]οᾶ ;” ταπεινωθήσεται. Ώ]αιρθ, Θοατ[εύῦ, 

Νοτίοα, Ιζομάνϊοϊς, Μ. Τ]ε νοτΏ ἵς τομάθιοά Ὁγ “ Παπδ]ε,” Ὁγ 

Ἠμοξί6γ, ΤἩοπισοῦ, Οππιροϊ], 1 με] ναί], Βαπγου, Απσας, Ἐλοῖπηβ. 

6ο Ίη ποχέ πηρπιοος οἱ {ιο εβἠίοποθ, ὁ ταπεινῶ» (8. Ῥ.,, " Όοῦ 

Ἠαπι]οί]ι ”. απά Μαέ, 1914. ῬΜΗρ. 218. ὅα8. 4110. 1 Ἐεῖ. 
ὅ 16. Ὑα]ραίο, Μοπίαπας, “ἨπαΠαδίέας ς”. 1065., ποιά Ῥαπηή] 
Ἰάο 
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ἘΙΝά ΙΑΜΗΦ) ΥΒΕΡΙΟΝ. 

19 Τ]σπ΄ ϱαῖᾶ Ἡθ αἷδο {ο Ἠϊπι 
Οιαὶ Όαὰς Ἠϊπι, Ηθη ἐλλοὮ πια]κοβί 
4.ἀἴηποχ. ΟΥ 8. ΒΠΡΡΟΥ, οα]1] πού {Ἡγ 
{πίοπάβ, πος «1γ. Ὀτοίμταα, ποϊί]ιοτ 
Πιγ Κπαπιθη, πος ἐν τίο]ι ποϊσ]- 
Ῥουτ5. Ἱθβῦ.- 1167: αἰδο Ρἱά: ἴ]ερ 
βραῖη,. ̓απᾶ, 8 Σαοοπηροηςο Ῥο πηβᾶε 
116. 

18. Βαΐῦ. ο οη θιοα πια]κοού 
49αδῦ, οα]] {πο Ῥοος,. 16 πια ἠπιθᾶ, 
ις Ίαπη, ἴμο Ῥ]πᾶ : 

14 Απᾶ ἴλου ονα]έ Ῥο Ψεεεοᾶ : 
{0Υ ἴλ16γ οαηπού τβοοπιροπ8ο ᾖ1θθ: 
{ον (μοι 5α]έ Όο τοοοπιρθββοά αἱ 
Πιο χοδαττθοίίοη οἱ 11θ Ἰπρί. 

16 Απᾶ π]θι οπθ οἱ Ίντα {λὰ! 
βαΐ Ὦδ πιθαῦ Ἱπὶ{]ι Ἰήπὰ Ἡθατα /ιθβο 
Ὠμησς, Ἡο 5αὶᾶ ππῖο 1ήπι, Β]οςςοᾶ 
ὃ 1ο ἴιαῦ. 5ια]1 ού Ῥτονά 1π 16 
Ἰϊπρᾶοπι οἱ οᾶ. 

16 Τῆρπ βαἱά Ἡο ππίο Ἠϊπι, Αα) 

οδγἰαΊηπήδη τιαᾶο α ρτθαῦ 51ΏΡο:, 
απᾶ Ῥαᾶς πιθΏΣ: 

1Τ Απᾶ ϱοπέ Πῖς  βεγγοπί οὐ 
ειρρεγ-Ώτιθ, {ο 8αγ {ο "παπι ἐλαί 

απξεκ ΤΕΣΤ. 
ή 5 λ ο. 

11” Έλεγε δὲ καὶ τῷ κεκληκότι 
» Δ σ . ͵ - ) Α 

αὐτον, Οταν" ποιῇς ἄριστον ἢ 
δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους 
σου, μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου, 
μηδὲ τοὺς συγγενεῖς. σου, μηδὲ 
γείτονας πλουσίους' µήποτε καὶ 
αὐτοί σε ἀντικαλέσωσι, καὶ γέ- 

ν|νηταέ σοι ἀνταπόδομα. ἀλλ᾽ 
ὕτάν ποιῇς δοχῆν; κάλει πτωχοὺς, 

ἀναπήρους, χωλοὺς, τυφλούς" 
, 

14 καὶ µακαριος ἔσῃ' ὅτι οὐκ 

ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι" ἄντα- 
ποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τῇ ἀνα- 
στᾶσει τῶν δικαίων. 

1δ᾽ Ακούσας δέ τις τῶν συν- 
ανακειµένων ταῦτα εἶπεν αὐτῷ, 
ἠήακάριος, ὃς φάγεται ἄρτον ἐν 
τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θἐοῦ. 19"0 δὲ 

εἶπεν αὐτῷ, ᾿Ανθρωπός τις ἐποί- 
ησε δεῖπνον μέγα, καὶ. ἐκάλεσε 

πολλούς: Ἡ καὶ ἀπέστειλε τὸν 
δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου 

ΕΕΥΙΘΕΡ ΤΡΗΡΙΟΝ. 

Σφ] ϱο οκδ]οᾶ, ΄ αΑπᾶ "Ἡς θα1ά. 12 

ἱβο {ο Ἰήπι "π]ιο Παπά Ἱπγ]ίοά 
Ἠΐπι, ου ἔλοι πιφ]κόςέ -α ἀϊπ- 
π6ς, οἳ α 51ΏΡετ, σα] πού 081Υ 
ᾖηοπᾶς, "που {Ἡγ ὈτοίπτοἨ, πΟΣ 

ὼ| 1ψ Ἰαπᾶνθᾶ, που έλη τῖοἩ ποῖρἹἩ- 

Ῥοτ5, 165 {μο6γ αἱεο "αμου]ά {η- 
γἱίο ερ ασαΐπ, απᾶ α τθοοπι- 
ρεηςο Το πιαἆρ {πεο. Βπό π]ιοι 
Ώχσα πια]κοςέ α {αςί, ΣΙην]{ο 119 
Ῥοος, 116 πια]πιθᾶ, {16 18116, ἐ1ιθ 
Ῥ]πᾶ; απᾶ λοα ]έ Ῥο ΄μαρργ; 
«Ὀθομῃςο Ίπ6γ οαη ποῖ τόσοπ- 
Ῥθπ5ο {πόθ; {ος ἴποι «πΙ[ζ Ῥο 
γθοοπηροπβθά αὖ ιο τθβαττθυ- 
Ώοη νο {πο τῖσμίεοις. ΄ Απᾶ 16 
εοπθ οἱ 11ος ἁπ]ο τοο]πεά αἱ 
ἑαδῖο πι Ἠϊπι, “Ἠεατίηπς Π]5, 
βαἱά {ο Ἰήπι, “ἨἩαρργ ἐς δε π]ο 
5Ώς]11 δοί Ῥγεαά 1η {19 Κἰπράοπι 
οἳ ἀοά, "Απᾶ !'19 ϱαῖᾶ {ο Ἠϊτη, 16 
Α. οργίαίη. πιαπ Ἰπαάο α στεαύ 
βπρΏρος, απᾶ ἠπτ]{θᾷ πΙαπΥ. Απᾶ 1Τ 
Ἀθ ποηῦ Ἠΐ5 5οτγαπηῖ αὖ 6πρροι- 

5 «γπ] νο οτα]ἑθᾶ ;”. ὀψωθήσεται. 
Νοτίου, Ἰαἰκοί, Ὀϊοῖς., Κεπά., Μ. 

α «Απᾶ:” δὲ, 

Σ «Ἡρ ϱα]ᾷ αἶκο;”' Ἔλεγε-- καὶ. 
Ἰαἷκοῖ,, Βαπγεν, 

Ῥοβίεομ. οἳ. « 91ο,” πο τοοτη 16 ]ο[ς {ου η απιο]σα{{γ. 

ηοπη 16 Ῥ]αοεᾶ 'Ῥείουο 119 γατῦ Ὦγ ποπ, Βοα]είζ, Ὠἱοῖς., 09α1ρ., 

Πηιθ]πα]], απᾶ Μ. 

Σα πῃο παᾶ {ηγίέθὰ Πίπι ς τῷ κεκληκότι. 

(4 να ξ 1αᾶ {ην {θᾷ 3}. 866 τ. Τ, ποῖθ. 

ρα, ἄἶππου, ος α προς.” ἄριστον ἢ δεῖπνον. 266 οἩ. 11 : 81, 

"Βμαχρε, Ῥευ, Ὀοατ]είέ, 

Κοπᾶ., Ώματρθ, ῬεηἨ, Ἰοτίοη, ᾷαπγος. 

οπᾶ., 

Της αγαηρεππεπέ Ἱς ἐς εἰπιρ]εςί, απᾶ {γοπα ἔ1πο 
Ώμασρθ, Ῥοπη, Νοτίου, βοἷά, Ἐοπά, 

Τ16 ρτο- 

αρρτορπαΐο οπθ Ὦθτθ, 

απά 2: 20, Ἠ0ἱ68. 

Κζοπᾶ., Μ., ΦΑΥΥΕΥ 

ο» οἳ 1ο τἰσβίοοις;”. τῶν δικαίων. 

6. απά Δ., Οωπιρ., ζεπᾶ,, Μ. ΤἨΘ πεπετίο 86Π56 Οἱ δέκατος 18 νο | 

ἠ{ακάριος. 

Ῥθηπ, Ἰδογίοπ, Ἰζοπᾶ. 1165., “1.” 

ἀῑθησαθ]ι ἴιο πνονὰ ἴτοπι « {ου πα ουαἱτο]οπί οἳ γάρ, ἵπ {πο 

ηθχὲ πΙΘΗΡΟΣ οἳ 1μθ 5θη{εηοθ, 

5 ᾱ γγ]έ Ὦρ τοοοπιρεηφεᾶ ;”. ἀνταποδοῦήσετας ΕΒοὐπ]οζί, ἸΓαἷκο- 

Ἴμοπι., ἸΚοσίοη, Ὠ]αῖς,, 

Οοπιρατθ Φοἶη ὅ 129. εο Τη 1:17, 

ο «γῃθη” ϱἳ 1ο Ἡ.. Ύ. ἵ6 οπή θά Ὦτ ΤἨοπι., μΓες]θγ, Ῥθπι, 
Βοατ]εῦς, Νοτίου, Ὠίοῖς,, Οαπιρ., Βαπγου, Καοπά., Μ., Τμοϊνα]]. 

4 «γ/πο τθο]ηρᾶ αἱ {αδΐο πΙὮ;” τον συνανακεικένω». . 5εθ 

Ῥαπα, Τποπο., Γδδίογ, Νοτίου, Ρίοῖς,, 

Τβοπι,, Κοπᾶ., Οαπ1ρ., Νοσίοπ,---Τγηάσ], 
Παῦτα ἴᾳ τεπᾶοτεᾶ {η ἴμθ εἱησα]ατ (ΕΒ, Ύ.) Μας 16:11. 

11 19 19δ. Αοἲβ 15 : 205 15:16. Ἐν. 

Βοο γ. 14, απᾶ ο. 1. -: 46, ποἴθΒ. 

ποίθ, ο. τ:49- 
π ἁῃου:” μηδὲ, 6 οἩ. 8 ετη, ποίθ. 5 «Ἠοαχῖης;” Ἀκούσας: 

Όποια Ἰἠπάνοᾶ :”. συγγενεῖο. Ἰ.. 8ος οἳ, 1 { δ8, πούο. Ἰβᾷε] | Οαππρ., Καπά., ΘαἩγετ, Μ., Γη πα], 
σος... "Επᾶνοά 1π ιο εθηςθ οἳ γααίοης, οἴίοη οσους 1π {16 5 α Ηής;” ταῦτα, 

Β.τ. . {Ζ α Πναι»" 

» «ολοπ]ᾶ Ιητίέθ---αροίπ]”.. ἀντικαλέσωσι,. ἍἈοῦ. (110Χ., ἐπ] 1ἷο 12 :4. σοῦα ὃ : 

υαγόο). Ὑπεείογ, Ῥεπι, Μ. Θεο γ. Ἰ, ποῖε “Βλου]ά {πγο|Τ:9. δε Ππ]ο ὅ : 37, ποίς, 

ΒΡΒΊ "' αοοοτάθ ανί ρτεδεηῦ πθασο. δα Ἠαρρσ;” 

κα {ην]ίο;”. μάλει. 6ο Υ. Ἱ, ποῖθ. Ν «Αγά: δὲ 

5 «ΠΑΡΡΤ:” µακάρεσς. Ἐποτη, Βοβτ]οῦέ, Γα]κοί, Ορπαρρεῖ!, 

επᾶ:, Μ. Β6 οἱ. 1: 46, ποῖθ. 

«5 Ῥθομηςα :” ὅτι, Βοαχ]εξῦ, Ἰοεῖεγ. Ἑοδίπεοα (Τεσ., ὅτι) : 

Ἡ Οοπῇ, οαυςο], }οΥ ἐλιαί, ὀροαικε" ΤΗϊς τοπᾶριίηρ 16 πΘΟΘΕΞΑΣΥ -ἔο 

{ «Ἡς ερ]ᾶ :” εἶπεν, "λοπιδοα, Ῥθπμ, Βοφτ]εζζ, Μ., Εεπᾶ.,-- 

Ἀοτίοι, Ἰακαί, απᾶ Οµπηρ., «7σοις εαῖᾶ.. Τε ἐπυεγίον οἳ ἴμα 

Ἑ. Ῥ, πας οορὶεᾶ {τοπι Τγπᾶα]θ. 68 τ. 12, ηοίθ. 

}. εεπηνϊθᾶ :”΄ ἐκάλεσε. . Θθο γ. Ἱ, ποίθ, 

Γ 
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ἘΙΝ6 σΑΜΗΞ) ΥΕΒΕΒΙΟΝ. 

νους Ῥίάᾶςη, Όοπιο, {ος α]] ήπρς 

80 ΠΟΥ 29847. 
16 Απά Ώου αἰΙ πὶὰ οπθ ϱ0η- 

φεπέ Ὀεραπ ἴο ππα]θ οχοπ5ϱ. Τ]6 

Πτδί εαἱᾶ ππίο Πϊπι, 1 παγθ Ῥουσ]Ώί 
α Ῥϊουο οἳ ρτοιπᾶ, απᾶ Τ πηπθύ 
ηρθᾶς ϱο απᾶ 5οο ἵδ: 1 ρταΥ ἴἶθρ 
Ἠατθ πιθ οχοιβεᾶ. 

19 Απᾶ αποὔιθν φαᾶ, Τ αγ 
Ῥουσ]ό ἀγο 7οΚκο οἳ οχθς, οπά 1 
6ο ἴο Ῥτογθ ποπ: 1 Ῥγαγ 6ο 

Ἰατο πιο οκοπςοᾶ. 

90 Ἀπά αποίπου ϱαἱᾶ, Τ Ἠατο 

πιαγγῖθᾶ ο πο: απᾶ {ιογοίονο 1 
οαππού 60Π16. 

91 Θο ἡἐμαί εογταπέ σοαπ1θ, απᾶ 
: εογγοὰ Πἱ5 ]ογᾶ ἐἶνοςο ἠἠήπος. Της 
Ένο πιαδύου οἱ ἰμο Ίσαρο ΤῬοΐπς 

4Πσ9γ, βαἱᾷ {ο Ἠΐς 5ογγαΠΐ, 490 οπέ 
απἰοι]γ ἀπίο 1Ἠ69 εἶτθείό απᾶ Ίσπθς 
οἳ ἐἶνο οἱἵγ, απᾶ Ῥτῖπο ἵπ Πέλου 
119 Ῥοοτ, απᾶ Τις πιαϊπιθᾶ, απᾶ {ο 
λα]{, απᾶ ο Ὀηπά. 

99 Απᾶ πο βοτναπέ αἱᾶ, Τιοτᾶ, 
16 15 ἆοπο αδ έλοι Ἠαςῦ οοπἠπιαπά- 

ϱᾱ, απᾶ τοῦ ἔἼθγο 15 ΥοΟΙΗ. 
28 Απά {ιο Τιοτά βαῖά ππῖο ἐῑλα 

βοτναπί, (ο οαῦ Ιπίο ιο Ἰήσ]ι- 

αξΕΡΚ ΤΕΣΤ. 

εἰπεῖν τοῖς κεκληµένοις, "Ἔρχε- 

σθε, ὅτι ᾖδη ἑ ἔτοιμά ἐστι πάντα.. 

18 Καὶ ἤρξαντο ἆ ἀπὸ μιᾶν παραι- 

τεῖσθαι πάντές. ὁ πρῶτος εἶπεν 
αὐτῷ, ᾿4γρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω 
ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐ- 
τόν" ἐρωτῶ σε, ἔχε µε παρητη” 
μένον. 19 καὶ ἕτερος εἶπε, Ζεύγη 
βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύο- 
μαι δοκιµάσαι αὐτά" ἐρωτῶ σε, 
ἔχε με παρῃτηµένον. 30 καὶ ἔτε- 
ρος εἶπε, Γυναῖκά ἔγημα, καὶ διὰ 
τοῦτο οὐ δύναµαι ἐλθεῖν. 3 καὶ 

παραγενόµενος ὁ δόῦλος ἐκεῖνος 
ἀπήγγειλε τῷ κυρίφ αὐτοῦ ταῦτα. 
Τό Ότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης 
εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ, ᾿.Έξελθε 
ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας 

τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς 

καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ 
τυφλοὺς εἰσάγαγε ὧδε. 72 Καὶ 
εἶπεν ὁ δοῦλος, Κύριε, γέγονεν 
ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστί. 
59 Καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν 
δοῦλον, ᾿.Έξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς 

ΈΕΥΙΘΕΡ ΥΕΒΕΡΙΟΝ. 

πιο {ο 647 {ο {μοβθ «π]ο αᾶ 
θεα Ἰπν]{εᾶ, . 0οπθ, {ον ΔΙ 
Ώμηρς. ἆτθ που’ τοβᾶγ. .Απᾶ 18 
916γ αἲ] π1ἰἩ οπθ εσηδοπέ Ὄεσατ 
1{ο ϱχου56 {θπηκε]νοξδ. Τ1ο βΕεί 

βαἱᾶ {ο Βΐπι, 1 Πὰνο Ὀουσλί 
Π8]ᾶ, απᾶ "Τ πιπβὲ ὁσο ουῦ απᾶ 
906 155; Ι Ῥταγ ἴμεο Ἠαγθ 1πό 
θχοιςοᾶ. Απᾶ αποίλον δαἱᾶ, 1 19 
μανεο Ῥοπσ]λί ἤγο γοΚκε οἳ οκέη, 
αμᾶ 2Γαπι ροῖπρ {ο ΡΥοτο Πε; 
1 Ῥταγ ἴμθο Ἠατο πιο εχοιβρᾶ, 
Απᾶ αποίπετ εαἶά, 1 Ίιατο πιαχ- 
θά α ία, απᾶ, ἠδγείοτο, 

ση ποῦ οοπἹο. "Απᾶ {λαῦ εοτ- 

νον{ οὔπ]θ, απᾶ τἰοιά 5 Ιοτά 

ιθςο {μ1ησς. Τῆον πθ ππαρίθτ 
οἱ ἐό Ἠουςο, Ρεΐης 4Πστγ, σα]ά 

{ο μίς βογγαηί, (πο ου ᾳπ]οκ1Υ 
Πίο ιο δίνοείό αᾶά Ίαπος ο 

ιο οἳὔψ, απᾶ Ότίης 1ο Ἠ1 μου ἐμθ 
Ροο5, απά "πιαίπιθά, απά Ίαπιο, 

οπά Ἠ]πά, Απᾶ Ώιο βοτναπί 25 
βαἱᾶ, 1ιοτᾶ, 19 15 ἄοπθ α5 οι 

εᾷ]άξί οοπηπιαπᾶ, απᾶ γεί {θτὸ 

Ίβχουπ. Απᾶ {πο ]οτά εα]ᾷ {ο 

ἴιο βαιντοπ6, 6ο οαῦ Ἰπίο {νο 

1 9 

κ «ππῃο Ἠπά Όρη Ἰηγ10θᾶ ;”' τοῖς κεκλημένοες. 

1 ο 6ποῦεθ ιαπιροῖνος : ”. παραιτεζσθ-αε. 

Θ66 γ. ἴ, ποίθ.: 

ΦΠαΥΡρο, Ῥοηπμ, 

εοπιε οαὲ οὗ απὖ Ῥϊὰσο”. Οὔδη τομᾶετοᾶ Ὁγ “ οοπιθ οπί,” απᾶ “ρο 

οαὔ,”. 1η ης Ἡ. Ὑ. Ὑα]ρ., Μοπί, Ῥεσα, Ἐτας., ἀὔξοιεη, “ οσίτθη 

Ὑγακο, Ῥ]ας., Ἓαψγαν, Κζοπᾶ,, Ῥοσπιξ, Μ. Ὃο Ἰοίίς, “ δἶο σα 

Ἑπίσομα]άίσθυ :”. 5. Ἐτ,, 6 ἃ εοχοιςος” Τίς 18 Εν αΏρτορνίαϊς 

86Η96 ο8 {16 νοτΏ Ίτπ ἐς πιά άῑο νοἱορ. Ἐοῦ, (1μ9χ.) : “ΜΙᾷ.--6ρεο. 
ἴο ἐχομδε οπεδεῖ/---“Όθοι., Τωΐο 141: 19.3 

Ἱθρίναν οαἴίαπι «οδθρἩ., «Απίᾳ. Ἱ, 8, 3, παραιησοµένον (5οἷ]. 

«Πανῖδου) ὃ ὡς ἂν μὴ βαρὺς αὐτῷ γένοιτο, τοὺς ἀδελφοῦὺς ἄπο-- 

Ῥσσα, Οπβία]., 4ὅδομθη, “δε θχοικαγθ.” 

αρ βε]ά ,” ᾿Αγρὸν. Βμαιρθ, Τποπη., Ί6ξΙαγ, Βολτ]οίέ, ου. 

τοἨ, Ὀἱοῖς.,, Οαπιρ., Κααά., Τε πα], Μ. Τ1ἱ5 πονά οοσσῖς ήτίγ- 

Βίκ Έπισς ἵη ο Ν. Τ. Τη ἰπόπίγ-νο οἳ έλρεο, 16 ἵδ τοπᾶρτεὰ 

ο Πο] 3 ἵα ο Ὦ. ες ἴα ορ, ]απᾶς; ” 1η αἳς,  οουπίαγ τ”. 1η 

οπθ ἱηδίωπος Ὦγ “[ανηι αμᾶ η 11ο Ῥαξξασο Ὀείοτο 5, ου]γ, Ὁγ 

« Ρίεσς οἱ ϱνοπηᾶ”. Ίο εα]ῖεν ἱπαπε]αίοις, Τγπᾶα]6, Οονονᾶσ]ο, 

Όμηπιος, ἄθπετα Ίαγο μοᾷ “πι ΒύΗ., δυο (4 Πς]ά"}. ο 
Ὑψοίίθ, “« εἴπθη Αε]οτ :”. 6. Ἐν. . απ ομαπρ; .” Ὄομ., “6η Αρετ.” 

λοπ,, Βμαχρθ, οσίου, γακο, 

στεῖλαι παρεκάλεσε.” 

5 «7 ηηςέ; ἔκω ἀνάγκην. 

Οεπρ., Κεπά., Μ. 

ο 6σ0 ος,” ἐξελθετν. Ἐοὺ. (ἴαχ., ὦν υεγο): “Το βο, οἱ 

Ἐτοίεο], (ἐπ οεγ2ο) : 
“Το εχουςοπίε 8656, φἀοά ἠπνϊίκίας αἆ οὔρῆαπι ἠοῦ ΥθηθεΙ{, παραιτ.' 

Ῥθ]σ., “ ἀπ ἰο]ς αἰΐσαα;” ο ὙΓοιίς, “Ππαεζασεμός;”. 8, Ἡ., 

αἂθ πιθη αἶ]εν :”. 1ῦ6υ., “ἆρ σας: Ὀἰοάμα απᾶ Τα, “ οιᾶαν 
Πιο; Ῥαη., “ αἲ σααθ πά.” 

Ρ "Τ απ ροῖης ;”. πορεύομέαι. ερ ολ. 13: 80, ποίθ. 
Ῥοπη, Φοατ]ούί, Νονίοῦ, Ἰακεί., Ὠίοῖς,, Οωπηρ., Μ. 

 «Αῃᾶ:” καὶ Ῥαπη, Νοτίοι, Ὀϊοιίηδόι, Τε] πνο]]. 

«ρηάο;”. Ῥε ἸΝείία, “' πιᾶ; 106. «11 Ῥαπ., “ορ” 

5 ατο]ᾶ :” ἀπήγγειλε, εο οἱ. Τ:18,ποίο, Θο (5. ΤΟ) Μαι, 

14:12: 38:90. Μας 16:10, Τα 24:20: 18 :9. «Αοίβ 

ὃ 129, οἶο, Τλοπι,, Θμαγρο, Ῥεπη, Ν οσίου, ὝΓακοί,, Μ. 

. ὀτηρ]πιθά ;”' ἀναπήρους, Τὸ 1916Θ 1481115, ἀναπήρους, χω- 

Λωὺς, αΏᾶ τυφλοὺς Ώ9νθ πο πήσίθ, Ομ Ἰάΐοπι, ἵη ο.5ες Ίνηετο {με 

οοπ]αποίῖοη. οἱοδε]γ ππ]ίος ποιής, 15 αἰπή]αν {ο ἐλιαῦ οὗ ἐνο νεδις, 

Ύμοη Όλο Ιθαάίης πγοτᾶ Ίας {1θ ανοἱθ, ἵό ἶς ποί οχμιοβεθᾶ Ὀοίονε 

ἔποςο υη]οἳ {οἱἱοιν. να (ἵα Άπσις) οπηοεῖς ἐο {νεο ]έέου 

αχ[λοἰες οἱ ἴμο 1. Ὑ, 

ε  ᾖἶδαί οοπιπαπά ;”. ἐπέταξας, "ια αοτῖςς εἰιου]ά ανα 15 

ππαα] {οτορ Ἀθτθ, οί] {ΟΥ ποοιτασγ, απᾶ εαςε ο{ ορυηοΙαδίοι η 8 

ἘπαἩρα θα αἱτα]εαῦ, Ῥο Ὑγαχκοῖ, αμὰ, Μ., Ἐε]ς., Ὅο Ίευῖθ, 

Ἓλατρο, 

Βε]ρ., 
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ΚΙνα ΖΑΜΗΕ΄ ΥΕΒΒΙΟΝ. 

παγ5 απά Ποάσας, απ οοπιρε] ἐδοπο] κα 

{ο οοπηθ ἵπ, ἐμοῦ 1η Ἄοιβθ πιαν Ῥθ 

β]εἀ. 

24 Ῥου 1 εαγ ππίο τοι, ἐἶαί 

ποπθ οί 11ιοδ6 πι Ὑηίο]ι Ἱοτο 
Ρϊάάεπ, 5]ια]] ἰαδί οἳ πιγ 6Ηρρ6Υ. 

36 Απά ἴιενο πνεπύ ογοαέ πι]]- 

ἐαᾶςς ππὶῖν Ἠΐπι: απᾶ Ίθ ἰατηρᾶ, 

απᾶ εαϊά απ{ο {λθπι, 

36 Ἡ ΔΗΥ πιαη 60Π1Θ {0 πηθ, απᾶ 

Ἰαίο πού Ἠἱ9 {ΗΙογ, απᾶ Ιποί]1ον, 

απᾶ π]{α, απά ο]]άτθη, απιᾶ Ὀγαί]ι- 

16, απᾶ 81865, Υε8, απᾶ 5 οπΏ 

Ἡ{ς αἶξο, Ὦς οαηπούῦ Ὀθ πιγ ἀῑξοϊ- 

Ρἱ6. 
32 Απά π]οβοετετ «4οῦ τοῦ 

Ὄθαυ 5 ος055, απᾶ οοπιθ αξ[θγ τηο, 

σαιποῦ Όθ.πιγ ἀῑξοῖρ]ο. 
28 Έος π]ήομ.οξ γοι ἱπίεπάίπο 3 

{ο Ῥη)]ᾷ ο, 19161, 51{θί1 ποῦ ἄοππ 

Λιεί, απᾶ οοιπ{θύ]ι ἴῑιο σος, τ]εί]- 

ϐυ Ίθ πατο οι/βοίρπέ {ο βη]ςὶι 

Ίμου. 

αππεκ τΕΣή. 

ὃ φραγμοὺς, καὶ ἀνάγκασον 
ἠσελθεῖν, ἵ ἵνα γεμισόῇ. ὁ οἶκός 

4 λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι οὐ- 
δεὶν τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων των 

κεκλημένων γεύσεταί µου τοῦ 

δείπνου. 
55 Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχ- 

λος; πολλαί: καὶ στραφεὶς εἶπε 
πρὸς αὐτοὺς, 36 Ἔἴτις έρχεται 
πρός με, καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα 
ἑαὐτοῦ, καὶ τὴν μητέρα, καὶ τὴν 
γυναῖκα, καὶ τὰ τέκνα, καὶ τοὺς 
ἀδελφοὺς, καὶ τὰς ἀδελφὰς, ἔτι 
δὲ καὶ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν, οὐ δύ- 
ναταί µου μαθητὴς εἶναι. ἹἹ καὶ 

ὅς τις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν 
αὐτοῦ, καὶ ἔρχετὰι ὀπίσω µου, 
οὐ. δύναταί µου εἶναι µαθητής. 

τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν, θέλων πὺρ- 
γον οἰκοδομῆσαι, οὐχὶ πρῶτον 
καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνη», 
εἰ ἔχει τὰ πρὸς ἁπαρτισμόν; 

ΒΕΥΙΡΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

Πήρῄπγαγς απᾶ Ἰθάςςβ, οπά "οοη- 

εἰγαίπ {οπι {ο οοπιθ {π, ἴλαξ τι 

Ώοιδθ τηαΥ Ῥ6 βΠ6ά. Ἔον Τ2α7 

{ο σου, ἀιαῦ ποπο οὗ {μοβο πιθη, 

ΥΨΊΟ Ίανθ Ῥ6θη Ἰπγ]ίρᾶ, ενα]! 

ἰαδίό οξπισ 6πρρονυ. Απᾶ ρτεαῦ 

ογογψάβ "ποτο ροἶπα πι Πάπα; 

απά Ώθ ἐπγποᾶ, απᾶ βα1ᾶ {ο ἴιοπι, 

1 Σ8ηΥ 9Ἠ6 Σοοπηο1ι {ο 148, απᾶ. 
Σμαϊοῃ. πού. Ηῖ5 {αΐμοσ, απᾶ 

πιοίὭθυ, απά πο, απἆ ο]άτοῃ, 

απᾶ Ῥτοίμτοα, απᾶ Εἱ5ί6ΓΒ, «θπᾶ 

{ατ11ς0, 6Τ6η 5 οσα Πῇς, Ἰθ 

ση πο Ὀ6 πιγ ἀῑροῖριθ. Απᾶ 21 

πλοθτου ἄοθι ποῦ Όδας Πίβ 

61055, απᾶ σοπιθ αξίος πιθ, "16 

6η ποῖ Ῥο πι ἀἱδοῖριθ. Το} 28 

π]ο οἱ τοι Ὀπ]εΠίπο {ο Ῥαϊ]ά α 

1οπφ6γ, “ἀομι πο Ητδύ ἳύ ἄοπη, 

απᾶ οουπί πο οο5ύ, π]λείλον 

“πο Ἠαίῃ "επουρὴ ττο οοτιρ]θῦθ 

μα ορηογρίπ)”. ἀνάγκασον. 

Καἶπα: 

νεγε, νἱᾶ. απ Μα, 14 : 22.37 

αλ]ακίρη {8 {ο 4ἱἱ6 εχθγοῖξο οἵ πιογαί Γοτο. 

πποὴί, Νοτίου, Απσας, Τῃεἶνν., Μ. 
8ο (Β.Σ.) Μαιΐ, 14:22. Μαῆς 6:46. Αοὶς 28:19. ᾳαἱ.6:12. 
Ματᾶσσῖς (8γ!., ου Ἠεῦ, Ν. Τομέ, "ή {« ριοες” “πισθ”). 

“ γειθυπι---ἀναγκάξειν, αἳ Σαξ. ο0σεχθ, Οἱο, αἆ Ῥ]ν., 

γ. 6 ποίαῖ, ταίοπέδις αἱ ρεγοιαίοπίδις γερεεέο, αἶέφμεπι ΡΘΥΊ10- 

Α6 6η. οἰἰθιπαίῖνε, “ αγ.” 

“αάμαο απίαπι οὗ,” 

α απὰ 5Η πιους---αἷεο 1 

"Εν ἨΝὴ: 

πα «ί 1ο, .. Το 

γηβα]ο, πιογθ αοοιχαἰσῖσ, “ πιοτΘογος απά.” 

α Ἔτι δὲ καὶ, ' απᾶ Πασί]1ου αἱςο ” 

Ὑγαχοί., Ιεπᾶ. 

5 ο ψαμίηστ Φέλων. 

ὔξομθη, “ ἴᾳὰθ 84εο οἵατα ”. ΘΑΠΥΥΕΣ, 

5 Τ0ετ., “1 ααπ απῖθη,  Ἠεὺ. Ν. Τος., 

Τ6 τοπάανῖπς οἱ ἐ1ε Ἡι. Ὁ. πνας οορ]εᾶ {ποῦι Όγβαπηευ, 

Ῥοῦ. (Τοοσ., ἔτι) : 

Ώμαχρε, Γαἰκοβε]ά ( Ἠναῦ πἰεοι] η, 
Τ19 Ὑπἱρ., Σα ἨἩο Ἠανο Όθου ἠπνιθα ,” τῶν κεκληµένων. «ποπ. Νοτ- 

ου. 66 ν. 10, ποίθ. Τίς γεπᾶριῖης οουγθεροπάς πλ ους δις 

ἰοφιεπάί. 

3. «ποτο ᾳοῖης αι 1” Ἀυνεπορεύοντο. Ῥ]οοπιί. (Ν. Τεβί.), 
Β]αιρο, ἨΓακεί.,---Νοτίοηῦ, απᾶ Βα/γε5, Μανᾶσοῖς, “τοις ἠπαγε]- 

Ἰηρ. Ἐγ πθίπς {1ο Ῥγοσνθεείνο {οχπι οἳ ιο πα, ν6υὮ, τν Ώαγο 

οπ οχαοί οᾳπἱνα]οπὺ οἳ ἴἶνο ἀγοσὶς Ἱππιρτίοοῦ, Ἱππρ]σίης σοπύπιαποε 

οἳ ααίοπ. ο Όο Ὑαἱς., Μοπίαπας, Ένας. ὁ 1ραπῦ ς”. ὔβομαη, 

“ρτοβοἰβοεὈαπίαν ς' ολο,  ργοβοϊδορρα ας, Β. Ὦσ, “ α]]αὶ- 

εηύ; ” Τ0ος,, « {ραπ 

κ «ρῃγ.ουθς” σι. ΤἨοβ. (Τεχ.), Τποπι., 88 1ρς, Ῥεηα, ὥσατ- 
Ἰθέί, Γαἷκοί., Ὀϊοῖς., βανπσος, Καπᾶ,, Το γα[]. 

5 αροπιθ 1”. ἔρχεται, Τηεἱνα]], Ῥεμῃ, Μαχάοσξ. Τ19 ἄτοοῖς 

Ἱπάϊοαίένο ἰς Ὀτοροῦ!γ χαρτοβεη{εά Ίδυο Ὦσ {1θ βπ1θ πιοᾶρ ἵη 

Ἠπα]ίδῃ, 39ο ο ποκὺ νουῦ, ρεσεῖ (4 μαἱί]ι”). Θεο οἩ, 4 : 8, 
ηοῖθ, ι 

«5 α Ἠρ{θ[]α :. μισεζ. 

κ. «ρηᾷ {11111εΥ, ΘΥΘΗ/ 

. 6ο Ἰαδέ ποίθ. 

” ἔτν δὺ καὶ. Καπᾶνίοκ, Ὑπα]ρ., Μοπί., 

Κεκά., Ἠμοϊψαϊ, Μ., Βαγας, ΝΓατᾶοοῖς (8ψτι μου. 

Μοπί., Οασία]., “ νοῖεης.”. Ένας. Ῥεσα, (ὁβοίίοα, απᾶ ολοῦξ αδο 

ἁγο]ο” 1η 6οπιθ οἱ ἵές ἱμῆροίους. ἨὨείσ., “ π]]εηᾶς ;” Ὃο Τ7οίία, 

αγφη] τς, απᾶ 8. Ὦν., « γοπ]απῦ; ”. Ῥἰοάμα απά Π481., “ γοἰεπᾶο.” 

Τ16 Ὦ. . Ἠπ8 ποὺ σἶναι “ ἰπίοπᾶ ”" ας 1116 χοπᾶτίης ος ἐλίᾳ νοτο 
ἵη απγ οἶμεν Ἰηθίαησ. 6ο ο. 13 : 81, ποῖο. ῬἙτοίεομ. (θέλω) : 

“Χοἱο οκ. αρρεΏία, ἀοξίάετο, ρτοροπείοπθ απίπαϊ, ἀροίζεγο, ουρῖο, 

ορίο, Τεν ευζηδελο.”” 

ο α ᾷοἱἩ πο Ἠτεν εἰς ἄοππτ”' οὐχὶ πρῶτον καθέσας. Τομ.., 

Ῥεηα, Ὀΐοῖς., Ἰζεπᾶ,, Μ., Ῥ8πσει. Της οτάει οἳ ἴῑιο {θχί ἵς 

αρρτορσ]αἰθ ἵπ Ῥπησ]ίςα. 

ἆ α«ῃο παίπ ο" ἔχει. λοπι., ἨΓθβδίορ, Βσατ]εῖς, Ὀϊσῖς,, Μ., Θαπ-- 

πο ἰμᾶὶσαίἶνθ ταοᾷς θλου]ά Ῥο πθθοά Ἰθιο, ἵπ οοπ{οπα γ6τ. 

ση {θ {οχύ. Θεθ οἶι. 4. : ὃ, ποῖθ. 

5 6ρπομο]μ; τὰ. Ὁ]λατρθ, Νοτίου, Καπάναῖ,. ὍὈς. Ἰείίς, 

6 σοπας.” 

{α{ο οοπριεῖθς”. πρὸς ἀπαρτισμόν, «Δπσας, Ὠ]ἱοῖς, Οαπιρ. 
Τπΐς γουῦ ἶ5 επιρ]ογεᾶ {ο πια]κθ α ἀἰεμηοίίου οοσγθεροπᾶΐηᾳ πι 
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ΙΝΟ ΠΑΜΕ) ΥΕΕΡΙΟΝ. 

29 1εδῖ Παρ]γ. αἴίες Το Ἱαῖι 
Ιαῖά {ιο {οππάαίον, απά 15 πού 

αρίθ {ο Ππῖς]ι {Ἡ, αἰΙ ἐῑιαί Ὀε]ιο]ᾷ ἐέ 

Ῥθρῖτ {ο πιοοῖς Πΐπι, 
80 Βαγίηρ, ΤΗΐ8 πια Ώθσαη {ο 

Ῥα]ἀ, απᾶ πας ποί αΌ]ο {ο Επῖς], 

δ1 Οἱ π]αί Ἐἴπρ σοῖπρ {ο πια] 
παν αραἰηδί αποίΊου Ἰίπο, αἰδίθί]ι 
ποῦ ἄοπα Ἀτοί, απά οοπδι]{θί]ι 

ψ]οίμοτ Το Ὀρ αἲ]θ πηθ]ι ἐθη λοι- 
5απά Το πηθεί Ἠϊπι ἠαῦ οοπιοῖῖι 
ασαϊπςυ Πτα πλ ποπ οι- 
βαπᾶ 2 

95 ΟΥ οσα, π]η]ο {ια οίμει 15 

γοῦ α στθαἱ παγ ο, ο βοπάθί] 
απ Πωρθβδ8ρο, απά ἀθβίτοίβι ο0Ἡ- 
ἀῑίίοις οἳ θαςθ. 

85 9ο Ἰ]κθιγίβα, ὙΠοβοστε 6 

ϱο οἵ τοι {ναί {οτδακκδία πού αἲὶ 
'λαῖ 1ο Ἠα/], ης οαπποῦ Θ6 πιγ ἄῑς- 
οἵρ[θ. 

δά Φα]έ ὃ ροοᾶ: Ῥαέ 1119 εα]έ 

Ίαγο Ἰοβῦ 145 β8τοαν, π]θιθυ{(ὴ 
5Πα]1 1 Ῥ6 βοαβοποᾶ ὃ 

σβΕΕΙ ΤΕΣΤ. 

29 ’ / » - / 
ἵνα µήποτε θέντος αυτοῦ-θεµέ- 

.. ν / 9 μ 
λιον, καὶ µη ἰσχυοντος ἐκτελε- 

΄ - ο 

σαι, πάντες οἱ θεωροῦντες ἄρξῳων- 
. / 

ται ἐμπαίζειν αὐτῷ, ὃν λέγοντες, 
4 Φ ε ασ 3) 
Οτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἤρξατο 

- / οἰκοδομεῖν, καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκ- 
Ἀ Δ 

τελέσαι.  ὃ 3Ἡ τίς βασιλεὺς 
. / - 

ποβευόμενος συμβαλεῖν . ἑτέρῳ 
. . { ” ΧΑ / 

βασιλεῖ εἰς πολεμον οὐχὶ καθί- 
. ο {: η 

σας πρώτον βουλευεται εἰ δυνα- | 
/ 3 .. / / . 

τος ἐστιν ἐν δέκα χιλιᾶσιν ἆπαν- 
-- - Ἆ 2 

τῆσαι τῷ μετὰ εἴκοσι. χιλιάδων 
3 / Ε 4, 52 3 Ν 
ἐρχομένῳ ἐπ᾽ αὐτονί ' εἰ δὲ 

ῳ- 3/ . - /.ε ) 

µήγε, ἔτι. αὐτοῦ ποῤῥω ὄντος, 
ώ / » ίλ 3 “ν ν. 

πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τα 
κο / 85 ο 9 α 

προς εἰρήηνην. οὕτως οὖν πᾶς 
: ε - Όν » ε] ΄ 

ἐξ ὑμῶν, ὃς οὐκ ἀποτάσσεται 
- - - / 

πᾶσι τοῖς . ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν, 
/ 9 ’ 

οὐ δύναταί µου εἶναι μαθητής. 
Ν Χ [τά 31 Ν Ν 

8 Ἰζαλὸν τὸ ἅλας, ἐὰν δὲ τὸ 
α ο 3 / 5 / 
ἆλας µὠρανύῃ, ἐν τίνι ἀρτυθήσε- 

'8ΕΕΤΙΡΕΡ ΤΕΒΡΒΙΟΝ. 

φδ ε]οξεί Ῥρειμαρθ, α[ίοτ Ίο 29 
Ίαίμ Ιαίά τα {ουπᾶαίίοη, απᾶ ἴ8 
πού αΌ]θ {ο ΠπῖςΙ δὲ, αἰ1 π]ιο Ὦ6- 

λο]ά 4ά εἰου]ά Ῥδρίη !ἴο ἀετ]ᾶρ 
Είπα, εασῖπς, ΓΗ18 πιαη Ῥεραη ο 
Ὀπή]ά, απᾶ παξ πού αΏ]ο {ο Βπ- 
181. Ον π]αί Ἰάπρ, σοΐπρ )ἴο 
εποοιπίθς αποί]ετ Ἱείπρ {η τας, . 
εᾷοῦι πού εξ ἄονπα ᾖτεῦ, απᾶ 
ιοοηβα]6 πλοίου Το 3 αρ]ο 
πἡζ ἴοτ ἐοπςαπᾶ 1ο πιοοῖ Ἰΐπι 
πΏο οὐπιείῃ ασαἰπδε Ἠϊπι Τα 
ὑπαπίγ ἐποπραπα  "Βυἡ 1 πο, 
πἩ]] ο οἴμοτ 15 τοῦ οἷατ ος, 
Ἡθ βεπᾶθίῃ απ Ρ6ΠΙΡΕΡΕΥ, απά᾽ 
ἀοειτοίι οοπᾶΙᾷοτπς οἳ Ῥθ8οθ, 
Φο «Πογδίοτθ "πο οπθ οἱ -οι 58 
πο {ουδακο πού α]] 115 "ρος- 
βθᾳδίοπ8, οὖπ 6 πα: ἀϊδοίρ]ο. 
Βα]6 15 ροοᾶ: Ῥα0 {ξ νο εα]έ δ4 
ερθοοπιείῃ ἰαδίείθςς, "ουν τε]ια]1 

1ΐ9 ϱα]{μοςς Ῥο:τορίογεά Ὦ 1{ 15 ὅδ 

δα 

έῑιε ἰοχύ Ῥούψθεη πρὸς ἀπαρτισμόν, ἵτ Τί γουςθ, απᾶ ἐκτελέσαε, 

Τη γ. 90. ο {πε Τρεγ. Ίιας Ἠστο, “' ραχα, οοπιρ]αίατ,” απᾶ ἵη γ. 90, 

αερα”. ΑΠ α]ίεγηαίἶγο τεπᾶρτίης, "' 1ου ο οοπιρ]εΏῖοη.” 

δ «Τρί Ῥετιαμα:”. ἕνα αήποτε. Ὀἰσ]., Βου. (ΤΑ5., µήποτε). 
“ Ἡαρ]γ”. 16 ουβο]είς, απᾶ ἵς οἴξεα οοπ{ουηᾶεά πΏ] "αρρῖγ ” 07 

ΟΟΠΊπΠΟΗ τθβᾶςς. 

Ἁ απ [ουπάαίῖοη ;” θεμέλιον. «ΑΠ που 16 απατίἍτους, ια 

ἀθβηῖες ατ]οίς οἱ ἐπ Ἑ). Ύ. ἵ8 οπιε1ρᾶ. 

{ο ἁρτίάρ;' ἐωπαίζειν. Βοππ]εῦί, Ὀϊοα]ς., Καπᾶ,, Μ., Ματᾶ. 

Τη ΠΊΟΥΘ παοάθτη Ῥηταδθο]οασγ, πό πήσηέ δα “ {ο πάσι], συ] οἷι 

ποπ]ά 6χργθ8" ὧιο ἴοτοε οἳ 1116 γειὺ ἵπ Ὠής Ἰηδίαησο. "Το πιοσῖς” 
8θεπῖς οἴΐέαι {9 {ηγοῖτο {1ο ἰᾶρα οἳ ἐηγαγίοις ἐγεαϊπιεπὲ αἱοἈρ πηῖξ 
ἀετίδίοη, αξ {1ο οοηἰοχί ούνς {π βεγθιαὶ ο.δες Ὕ]μθυς ἐμπαίζω 

οοσπτα {π {1 1. Τεδῦ. 

1 α{ο οποουπίες αποίΏθ Γης 1 πατ;”. συμβαλεῖν---βασιλεῖ 

εἲς σιόλεµον. Ἔλοπι. («1 Ῥαδί]ο }, Ὠίοις, Μ., Βου. (Τοκ., συµ- 

βάλλω). ο Ες γετῦ Αοὶς 17:18, συνέβαλον αὐτῷ (1. Ῥ.), 
α εποοππ{ετθά Ἰήπι' Ἱ εισσθεῦ “Ῥαΐ1θ” Ἰηδίθθᾶ οἱ “πασ 

Ἐπίπσ]: “Ἐεί αιίρπα πόλεμος, Ἱι. ]. τὰ «ποᾶ μάχη, Ῥυβ απι 

κ αᾷ0{Ἡ πού δῖς ἄοπη ἠτοῦ:” οὐκὶ καθῖσας σερῶτον, ΤΙ 

οτάετ οἳ πο ἰραί 15 ρτοβεγγοᾶ Ἠθυο. 16 ἶ5 ἀἰβετονέ {οπ ἐιαί ο 

γ. 28. ερ ποῖθ ο» ἴπαῦ Τ0)56. 

1 ο ορηςα]έ;”. βουλεύεται. ΑΦ ἐς το ἶ6 οουπθοιεά 

α ἀοἰ]ι---θ]έ ”. Ὦγ “ απᾶ,” “ οοηβα]ί ” 18 ρτορογ. 

ας. ἐστιν. 99 ΟἨ. 4 : 84, ποίθ, 

α α Ῥπῇ 1 ποῦι” εὖ δὲ µήγε. 866 ο. 10 : 6, ποίθ, 

ο 6 ας ο” πόθῥω. ἈἘοῦ. (ωχ., ή υεγδο), Ἰναἷκοῖ, Ἐηοϊνγοϊ!, 
Μ. 8. Εγ., “]οῖα ;”. Τρα., «1εβος:”. Βεὶς., “νευσε;”. Ώο ἸΓοίίς, 

«{ογπθ;” Ὠϊοδαίί απᾶ Τία]., “ Ἰοπίαπο ;”. Ὠομ., “]ησί Ὀου[θ” 

ΠΤΟΥΙ., Βμαχρθ, Ῥευμ, Φοατ]ο(ῦ, 

« Απαῤας- 
Ρ 5 ΘΡΙΡΗΡΕΥ:᾽” πρεσβεία». 

Νοτίου, Ἰακοί, Οαππρ., Απρας, Καπᾶ., βάπσαει, Μ. 

βαᾳθ ” ἵ5 ουβο]αίθ, 

4 « ἠρτοίοχε:;”” οὖν. Ώμαιρθ, Ῥθημ, Ὀἶαῖς, Βιπγος, Τε] ννα]], 

Μ. ἘῬοῦ. (16χ., πι υεγῦο) τ Ῥεποβῆρ 116 οοπδεφιιθηεο 08 0Π6᾽ 

οἶαιβδθ προα αποίΏοτ, 45 απ εθοῦ ἔοτα α ϱς5θ, 16Υς/ογε, 1η, 

ορηδεφαεπί 1η. 

5 4ῃρ 0Ἠ6:”. πᾶς-- οὖν. Καεπᾶ., Νοχίοι. Όαι ἰάΐοπι ἆρπιαπᾶς 
Όμαί πο ποσαδΐτο εἱιου]ᾶ ὃο ]οϊπεᾶ {ο πᾶς; ἵη ἐταηε]αίίου. 1 Ἠο” 

ἵ6 οχρτεβροᾶ Ὀείοτε {1θ θᾳυἱνα]επί οἱ δύναταέ, ἴλλεα νο ορ πἠγο]οηέ 

οἳ πᾶς 485 α ποπιπανθ γη(]λουῦ Αν τετυ. Της πιθίαἷκο οοσατς ἰπ 

Ώιο Ἑ, Ῥ., απᾶ Ἰη 6οπιθ Ἰαΐον ἐταπς]αίίοης, πλετο πᾶς 18 τουηᾶσνεᾶ 

««6ΥΕΙΥ οπο.”. Τί πο ἄτορ “ἨΘ απά χουᾶος “ΕΥΟΓΥ 0Π6---003 
πο, 11 ]άησιοσθ ἵπαρ]έθς, {ιοί ο] “ 6σπιθ ο)8”” σπ. - 

5 «Ῥοβεοξβίους ;”. ὑπάρχουσιν. 86 ο]. 8: ὃ, ποίθ. 

ε «Ῥθοοππείλ ἑωαίο]θςς;”. µωρανῦῃ. . Απραβ, Μ.---Ιζαπᾶ,, 8οαῖ- 

1606, απά Οαπαρυο]ί (6 Ῥθοβπης ἀπεῖρία "), Ώλαυρθ (4 Ίανο Ἰορὲ ἄῑς 

ἰαείο”). Ἐοῦ. (Τοοχ., πι υογύο): «Το ὄέεοπιε Ἱποέρίά, ἑαείοίες.' 

ὖρο ο]ι. 4 : ὃ, ποίθ, .- 

α α ηοτφ ο ἐν τί. Ὠϊοις «Αιἱοτπαίίνο, «πι υ]αῦ 3 

τ «βµοΙ1 1ΐ5 παἱὔπες» Ῥο τερονεᾶ 1”. ἀρτυθήσεται, Το [ο]]ουν- 

ἵπο ποῖθ {οπι {ο Ἐεν. οἳ Μαχ]ς (9 : 50), πΊιοτα Εῑιῖᾳ τοι! οοσατς, 

ἵ6 1 Ῥοϊπό: “ΘΑΣΟΥ, ἔποισὰ Ἱίετα],ἄοεο πού ρἶνο {16 (Ποπσηύ, 
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ΚΙΝα ΖΑΜΕΘ) ΥΡΗΡΙΟΝ. 

86 Τί 15 ποϊίποι Πἱ {ον {6 ]απᾶ, 

ποί Υοῦ Τοχ πο ἀππολϊ] ; δί πιοη. 

σαθί Τὲ οαί. Ἠθ ἴλαί ια] οα15 ἔο 

Ίσαυ, 1οὐ Πΐπι Ἠθαι.. 

Ξ 6ΒΑΡ. χγ.᾿ 

ΤΕΝ ἀτει ηθΑΣ ππίο Ἠΐπι α]] 
{πο ῬαΗσαπ5 ᾽απᾶ εἴπποις Το ο 

Ίθαν Πΐπι. 
3 Απᾶ {ο Ῥ]αγ]εθθς απᾶ 5οτῖοὈθς 

ο παπτπιατθᾶ, θαγΊης, ΤΗ15. πιαη. το- 
οεἱνοῦη εἴππθτβ, απά οα{θεί[ι πλ 
111εΠη. 

8 Απά Ἡο βρακο {ῖ ραταῬ]θ 
ππίο ἴπθαι, βαγίης, 

4 Ἠλαῦ πιας οἵ σοι λατίης απ 
Παπᾶάτοάᾶ ε16ερ, 16 6 1956 οπθ οἱ 
ποια, ἀοῦι πούῦ Ίεατο {1ο πἰποίσ 
απά πἶπθ ἀπ 1θ υιάθτπθςς, απᾶ 
ϱο α[ίοι ἐ]αῦ π]]ο, ἶ5 ]οβέ, απ] 
πο ππά 103 Ὁ 

ὅ Απά πᾳθη Ἡθ Παίῃ {οαπᾶ 4, 
μθ Ἰηγοῦῃ αξ ον Ἠΐ5 ελου]άρτς, τθ- 
ἠοίοΐπο, 

6 Απά π]οη ο οοπιθίι Ίοπιο, 
Ἰ6 οα]]6ί] {οσοί]ιοι ἡέο ἠθπᾶς απᾶ 
ποίρῃΡοισς, βαγΊηρ ππίο {Ἴθιῃ, Ώςθ- 
οἶοο πηϊ( παθ; {ος 1 Ίατο {ουπᾷ 
πιγ εποθρ υλῖολ πας ]οεύ. 

καὶ συνεσδίει αὐτοῖς. 

αβΡΕς ΤΕΣΤ. 

35 σ/ 5 9 ελ ε 
ται; οὔτε εἰς γην, οὔτε εἰς 

κοπρίαν εὔθετόν ἐ ἐστιν" ἔξω βάλ- 
λουσιν αὐτό. Ο ἔχων ὧτα ἀκού- 

ειν ἀκουέτω. 

ο ΘΗΛΡ. ΧΥ. 
5 ο. ν 3 ». 
᾿ΗΣ4Ν δὲ ἐγγίζοντες αὐτῷ 

/ . « 

πάντες οἱ τελῶναι καὶ οἱ ἆμαρ- 
λ 3 4 3 - 2 ΔΝ 

τωλοὶ, ἀκούειν αὐτοῦ. καὶ διε- 
γόγγυζον οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ 
γραμματεῖς, λέγοντες, “Ὅτι οὗ- 
τος ἁμαρτωλοὺς προσδέχεται, 

ὃ Ίοΐπε δὲ 
Ἆ 2 Ἆ Ν Ν ΄ 

πρὸς αὐτοὺς τῆν παραβολην ταυ- 
3 

τήν, λέγων, 3 Τίς ἄνθρωπος ἐξ 
-ν ΔΝ / 

ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα, καὶ 
Δ λ ἀπολέσας ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐ κατα- 

Δ / - 
λείπει τὰ ἐννενηκονταεννέα ἐν τῇ 
ἐρήμφ,. καὶ πορεύετᾶι͵ ἐπὶ τὸ ἆπο- 
λωλὸς, ἕως εὕρῃ͵ αὐτὸ; 5 καὶ 

5) 

εὑρὼν. ἐπιτίδησιν ἐπὶ τοὺς ὤμους 
χΝ 

ἑαυτοῦ χαίρων, ϱ καὶ ἐλθων εἰς 

τὸν οἶκον, συγκαλεῖ τοὺς φίλους 
καὶ τοὺς γείτονας, λέγων αὐτοῖς, 

΄ [ιά Ὡ ΔΝ 

Συγχάρητέ µοι, ὅτι εὗρον τὸ 
/ / Ν 3 ή 

προβατὸν µου το ἀπολωλός. 

ΠΕΝΙΡΕΡ ΥΡΗΒΒΙΟΝ. 

Π{ πεϊίμον {ον {19 Ιαπά, πο Υοῦ 

{οΥ "ο πιαπἹγθ-Ἠθαρ; ιο οαδύ 

Το οαῦ, Ἡοθ π]ο Πα 6419 {ο 

Ἠθας, 66 Ἠϊπι Ἠθατ. 

ΟΠΑΡ. Χτ. 

«ΑΝΙ αἱ ἐλο Νίακ-σαίιοτους 1 
απᾶ «ὔπθ ςΊηπους 4γγογο ἁτανίπς 

Ώθα}Υ {ο Ἠϊπι, «ίό Ἠθας Ἠΐπι, Απᾶ 3 

ὤιο Ῥμαχίθοθρ απὰ "1316 5ο]οες 

πιαγπιηγοᾶ, εαγίης, ΤΗΕ ἔπιαη 

τοσσϊγοί]ι βἴππθτς, απᾶ οαἱθίἩ 

ψιζλ {ποι. Απᾶ Ίο βροί(θ ῖς 8 

ραταῦ]ο {ο ἐπειπι, εαγίης, μα 4 

πιαη οἳ τοι, Πανίπς α. Ἰππᾶτθᾶ 

βποθΡ, ναπᾷ ]ορῖης οπ6 οἱ έλθπι, 

ἀοΐῖι πο Ίθατο {ιο Ιπἱηθίγ-πῖπθ 

η {1 άθβετί, απᾶ σο α{έοτ ἐμαί 

πμ]οὰ 15 1οβί, απ] ἔμο Βηαθί]ι 

13 Απᾶ πει Ἡθ Ἱιαίμ {οιπά ὅ 
ἵέ Ὦθ Ιαγείῃ ἃ ον Πί5 οπη 

5μου]ά6τ5, τε]οϊοίησ. Απάᾶ π]θη ὁ 
Ἡθ. οοπιθί]ι Ἱοππθ, 6 οβ]]είἩ {ο- - 

ροίμον "5 ἠἠοπᾶς απᾶ ποϊσ]ι- 
Ῥοτ8, βαγίησ, Ἠθ]οίορ πΙζᾗ πιθ; 

{ον 1 Ἰατο ἴοαππά 17 εἶθεθρ 

πλλοὮ 16 Ἠλιαξ οἳ τεδίοτῖης {ο φαί (5α]αιοςς) ίση Ίιαὰ ννθθη 
1ομί.” 

“Πλ πιβπαις-Ἱθαρ ς” κοπρίαν. Ταν ειρλεπιέδῖη 18 πο ἄερας- 
απο ἔνοπι ως {πουσΏό Ῥτεσεπίθᾶ ἵη ἴ]πο {εχέ; ἴἶιο ποτά (κοπρία) 
Ῥεΐηπρ αςόά ρεπετίσα]ᾗῃ {ος αἲὶ αν[λοῖες οπιρ]ογθά {ο (οτ(]ήσο Ἰηπᾶ, 

κο ιο Τιαίη ἰεγοιθ απᾶ Ἠππως. Θ9θ σι. 15 : 8, ποῖς, 

5 «Αμ: δὲ, 

Ὑπιο]ϊξ, Ἠ]ιοίτης, 

αλά, Ῥαπη, Μοτίοα, Απσαἃς, Ώαννγου, Ματά., 

 αἠρχ.ραίμοιονε” Θ6θ οι ὃ «13, ποίο. Ώπαυρε, Θοατ]οίέ, 
Ἀοτίομ, ἸΓαικοί. 

5 μοι” ο Ἔϊπο ατήο]ς ϱλοπ]ά ὃε οαρτοβεεά Ἠσγθ, 25 10 18 
Ῥθΐοτα “ ἑαχ-ραίλθχοις” ΤΙ ἔππο οἴαασος ατο βρθοϊβεά Ὦγ ἵε. 

4 α πργο ἀνωπίηρ πθαν ” ἐγγέξοντε. Το Ῥιοβτερεῖνθ ἔοτπι 

ΟΕ {1ιο νοτῦ τας Ῥθει αἀορίθᾶ Ὁγ Τ]ιοπι,, Νοτίοα, 1} αεί, Απσας, 

Τα] νγα]], απά Μ. «Α5 {ο ὅταν ποαχ ος «« πὶσα,” ο0οπῦς 5ο 16- 

απεαέ]γ ἵα 11ο Ἑ, .. ἵπ ἴμθ 6εηςθ οὐ οἩΥ ποάδζη ἴθγπι “«βΡργοαοΝ,” 

16 1 ρυθ[οτγοᾶ ἴο “οοπιθ” Της ποπήηαΜῖνο 18. ρ]αοεᾶ Ῥείουο ὧμθ 
γειὈ, ας Ῥεῖπρ ολο αἰπιρ]αβῦ απά πηοβύ πδας] απταηρεπιοπὺ ἵπ ἄε- 
εἰαναξένε βοπἴθησθς. 890 Μοτίου απᾶ Ῥθην.. 

5ος πλ]οὮ οσσυσς 1π ἴἶιο Ἡ. Ἡ., ἵ6 ἄτορρεά Ὦ7 α]! Ιαΐου Ἠπα, 

ἑαπβ]αίους. 16 15 πουν ιηατοταααΕσα]. 

{ «1ο: οἱ. Ἔμο ατίὶο]ο ἶς τθἰαϊηεᾶ Ῥοίοχο “« αοτίρθς ” ὃς ως 

χ6α5ο3 οἵαίθά ἵη οίθ ο. ' 

5 “πια”. «Ας 16 ποτᾶ Ί88 πο Εχργεςεεᾶ εη{γα]εηέ 1η {ηθ 

ἰοχί, Ι{ ἶ5 ἠαλοίσεά. Βο αεί 

ἃ΄ « ρηᾶ Ἰορίησι” ἀπολέσας. Βα1ρθ, ΓΘΡΊΕΥ, Ξοαχ]εξέ, Φα 97ου, 

Απσας, ΤΜε] να], Μ. Ῥε]σίο, “ επᾶς---νοι]επεπάς ;”’ Τρεις, “{ 

Παρίοπάο Ῥοτάιάο.” 

{ α πἰποίγ-πίης ; ”'. ἐννενηκονταεννέα. 36θ Υ. Ἵ, ποῖθ Ρ. 

3 ἀθεοτε ”. ἐρήμῳ, 66 οἩ. ὃ 1 2, ποίθ, Ῥοαχ]οίί, 9μαχρο, 

Ῥ]α., Οαπιρ., Μ. 

κάλο βπᾶοί:”. εὔοῃ. ἩἙανγου (ή βηᾷς”). Βο Ν. ευεξίας 

(Β1Ρ]ε πηεῖι Απιοπάπιοηίς). 6ο οἳ. 4 : ὃ, ποίς. 

1“ μβ οση εου]άοις;” τοὺς ὤμους ξαυτοῦ. ΤΠεϊπη]Ι, Αησας, 

Μ. ασ, Μοπίσηαςθ, Ὄεσα, Ένας.  παπιθτος 5αος;”.. ἀὅφολμθη, 

Βοποῦέ, “ Ἠμπιοοῖς 15.” 

πα ηΐας” ποὺς. ΤΠἱ8 Ῥοΐηρ οηθ οὗ {1ο ο15ες π]ιθσο ἔ]ο ασί]ο] 
ἶ6 πςοᾶ συ] {μθ Γοχορ οὗ {μθ ροβεθδβῖγθ (56Ὃ οἳι, ὃ ; ἃ, ποίθ), 16 ἵᾳ 

ποῦ ἠαζοισεᾶ, 
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ΚΙΝ ΟΑΝΜΤΡ) ΤΕΕΗΡΙΟΝ. 

τ Τ εαγ ππίο τοι, θλαί Πκογῖςο 
19/ εἶκα]] Ὦο ἵη Ἰθανθη 0Υ6Γ οηθ 
εἶππθυ Πιαί τορεπ{θίἩ, πιους πα 
ουθυ πΙπείγ απά πῖπο Ἰπεῦ Ῥεδοπβ 
πἉ]σοἩ πθθᾶ πο τερθηίαποθ. 

8 Ἠϊίμου π]αί ποπιαπ Ἱναγίπς 
ἴθη ρίοοθΒ οἳ αἶἶτει, 1ξ αλα Ίοσο 
οπθ Ρίθσο, ἀοίῖι ποῦ Ἠσ]Ώή α οαπᾶ1ο, 
απᾶ. Απεθρ ἴπο Ίος, απᾶ ϱοθ]ς 
ἀλάρεπ]γ 11 εἶο ππᾶ ἄν 

9 Απᾶ π]θη ες Παλ {οαπά ας 
εἶθ σαΠεία ᾖο {πεπᾶς απᾶ ᾖετ 
ποίσισοιτς {οσθί]αες, εαγίπσ, Ἐδ- 
ἀοῖσρ π]θὰ πιο; Τον 1 ηατο {ουπᾶ 
{πθ Ρρίθος π]]οὶ 1 Παά ]ο5ῦ. 

10 Πή]κοψήςο, 1 5α7 τπίο Το, 
Ἐ]θγθ 15 ἸοΥ ἵπ πο Ῥγθβεπος ος 
Όλο αησο]5 ο{ ἀοᾶ οἵοχ οπθ αἴππου 
Όιαξ τοροπ{είἩ. 

11 Απά Το αἰᾶ, Α. οὐγίαΙπ πΊαη 
μαά ἴπνο δ0Η5: 

12 Απᾶ Το γοπησεγ οἱ ἔἶεπι 
βαἱᾷ {ο δὶς {αΐ]μθν, Ἠα αν, σἱνθ πιθ 
Ἠια Ῥογδίοη οϐ σοοᾷς ἐλαί {α]]οί]ι 
ἔρπιο. Απά Ἡθ ἁῑνιάςᾶ αππίο ἴἶλαπι 
δὲς Ηνῖης, 

15 Απά πο πιαἩπγ ἄαγε αἴϊίον, 
Όιθ γοαπσες ξοτπ σαΐ]ιοτοά αἲΙ {ο- 
ροίμθυ, απᾶ ἐοοῖς Ἰΐ5 Ίοαγποσ {πίο 
ο [ατ οουπσγ, απά {ποιο παξθᾶ 

απβες ΤΗΣ. 
π / 5 - ϱ/ Φ 90 
λέγω ὑμῖν, ὅτι οὕτω χαρα ἔσται 

3 - ε ο δν εν ο. αἱ 
ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἐνὶ αμαρτωλφ 

μετανοοῦντι, ἢ ἐπὶ ἐννενήκοντα- 
/ 

εννέα δικαίοις, οἳ τινες οὗ χρείαν 
5 / 8 Ἀ / λ 
ἔχουσι µετανοίας. ΜΜ τίς γυνή 

δραχμὰς ἔ ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἀπο- 
λέσῃ δραχμὴν μίαν, οὐχὶ ἅπτει 
λέχνονν καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν, 

ζητεῖ ἐπιμελῶς, ἕως ὅτου 
, - - 
«ὕρη; ὃ καὶ. εὑροῦσα συγκαλεῖ- 

λ ΔΝ 

ται τὰς Φίλας καὶ τὰς γείτονας, 
λέγουσα, Συγχάρητέ μοι, ὅτι 

εὗρον τὴν δραχμῆν ἢ ην ἀπώλεσα. 

οὕτω εγω ὑ τν α ὰ ίνεται . »λέγ Μιν) χαρ 7 
ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ 
ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλά μετανοοῦντι. 

5 ο / / 
1 ῆεΐπε δὲ, ᾿4νθρωπός τις 

5 ... . 15 Δ 3 ς 
εἶχε δύο υἱούς. "" κἀὶ εἶπεν ὁ 
νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρὶ, «Ιά- 

/ Ν 3 ” ΄ 

τερ, δὂς µοι το ἐπιβάλλον µέρος 

τῆς οὐσίας. καὶ διεῖλεν αὐτοῖς 
Ν / Ν » 3 Χ 

τον βίον. καὶ µετ οὗ πολλας 
ε / 

ημέρας συναγαγὼν ἅπαντα ὁ 
ι «Ν ο 

νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς 
{ Δ - { 

χώραν μακρᾶν, καὶ ἐκεῖ διεσκὀρ- 

18 

ΡΕΥΙΡΕΡ ὙΡΗΡΙΟΝ. 

π]]οἩ Ίνας οί. 1 εαγ {ο τοι, 
Πιαί "νας {λογο οἱ ο 1οΥ η 
Ίρθανθη οἵα 0Π6 8ἰπηΘΡ νο 
χορθπίοίὮ, πιο ἴαῃ ουευ 
ΡΠΙΠΘΙΥ-πίπο «πΙρ]ίοοι5 Τρεγδοης 
Ὢο πεοᾷ πο γορεπίαποο, "Όν, 
ψηλα νοπιαἩ, Πατίης {θη Ῥίασσθ 
οἳ αἶ]τοι, Ἱ όμο τἱοβθίὰ οπθ 
Ῥίθος, ἀοΐι πού Ησμί α απ, 
απά 566; ἴμο ἸοὮςθ, αι βθαῖς 

»ραχο{α]]γ Ε]]. "ε]ιο Ππάθίϊι 2 
Απάᾶ Ἰανίπσ {οαπᾶ 1{, 5116 οδ]]- 
οί] ἰοσθί]ου Ίςν ἠόπάς απᾶ 
ποθίρ]ιοΥς, βαγίησ, Βε]οίσο π]{]ι 
τας, {ον 1 Ίιανο {ουιᾶ {ιο Ρίεσο 
ψ]ς) Τ Ἰαᾶ οδέ.. Της, 1 εαγ 
1ο 7ου, Τᾳ6γο 15 1ο ἵπ ἔμορτςξ- 
6π08 οἳ {ο αποεἶ5 ο/:ᾳοᾱ οτου 
οπ6 38ἶΠππ6» ὙἩ]ο τορεπίδίη. 
Απᾶ 1ο εαῖά, Α. οεταῖα παν 
1αά ἔπο δοπε; απᾶ {1ο γοῦησες 
οἳ {λλοπι βα]ά {ο 5 {αίήιον, Ἐα- 
1πετ, σἶνο πηθ {1θ Ρρογᾶου σοῦ 

1 

19 

]ργορθςῦγ πο Τα1]6ἱ]ν {ο πρ. 
Ἆπά 9 ἀϊνίάθα "Ἠΐς Πνίης Ῥ6- 
ἔποομ ἴπθιι. ἁπά πού ΠΙΑΠΥ 
ἄαγς αἴτον, ἰωο γοπησθς 80η. 
ραἡ]ενοά αἱ {ἰοσδί]ου, αμᾶ 
οπῇέ αὈτοβά ἀπίο -α, ἀῑδίαπί 
οουπίγ, απᾶ ἴθγο αγαβίθᾷ 6 

15 

5 λας ς” οὕτω. 

Ἐεπᾶ., ἄταγ (α Απσαθ), Τηδἱπο], Μ. 
Ὀματρο, ἨΓορίε, ῶποπι., Νοτίου, Θαπαρ., 

” 5 αο{ Ρτοροσίᾳ; 

α «ΡΊΠηΘΥ 1νῃο τερεηίδία;' ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντε. 

παζΐνο τοπᾶρτίης, “ ταρθυδίης εἴππευ,” 

Α Πἱ6υ- 

5ο Φμα)ρε, Βοατὶοίῦ, 

τῆς οὐσίαρ. ἜΤϊιο ατίοὶ εἶνοπίά ποῦ ο ο ««π] ο”. ἔσται Κεηᾶ, ῬθηἨ, Θοαεῦῦ, Τποπι, Ὠοῖς,, 

Βπατρε, Μ. 

Σ «απᾶ” (Ε. Ὑ). Ἔπετιο ἵ5 πούλίης {η νο ἰεπύ οοττεεροπάίηα 
{ο “απάν’ "Τὸ 15 οπι θά Ἡγ Ἰοπι., Βοαχ]οίε ἹΜοτέοα, Ὠίοζ., 

Οµπιρ., ΒΗΥΥεΥ, Μ., Κεμᾶ. 

α “«γ]σηίθοας ;”. δωκαίοιο. Όθ ο. 14.1 14, ποῖθ, 9ο Τποπι., 

Βοατ]αίέ, Νοτίου, Ὑαϊαί, Ὁϊοῖς, ΟαπαρΌοί!, Ῥαπγαυ, αταγ (ἴπ 

Απρις). Όοππραθ οἩ, ὅ : 92, καλέσαε δικαίου, ἀλλὰ ἁμαρτω- 
. λοὺς εἰς μετάνοια» (Ἡ. .), το ομ]]. ἴιε τοὮίσοις, Ὀιό βἰωπεσ {ο 
χθρθρίαηορ.” : 

Σρεγδοηδ ΔΑ ιο εα]γα]οπί οἳ {μί ποτᾶ {6 πού {π ἐῑιο {οσί, 
19 18 Δαὐοἰσεᾶ. 39ο αἰκεξ, 

. ος Ἡ. Τποπι, Όπαυρε, ἸΓοείογ, Ῥοψα, Νοτίου, Ορπηρ., 

Ἐεπά., Απριας, Τε [να], Μ. 

ε «]ρθοίμ ς” ἀπολέσῃ. Θεθ τ. 4, ποῖ Ἱς. 

πα ορρ[α[ψ ι”' ἐπιμελῶε. Ἀ8μαχρθ, Νοτίου, Ῥίαῖς,, Οαπιροο!, 

Ῥαπτας, Λπσας, {ζαυά, Μ., Ἐπε]πα], Βου. (119χ., ἔτι υειῦο). 

Σ «πμο βπάεί;  εὑροῦσα. Ῥθθ γ. 4, ποίθ.]ς, 

» ης, οὕτω. Βεθ γ. Ἱ, ποίθ ῃ. 

ἀἰδιασανᾶθᾶ. 16 19 τοζαἰποᾷ Ἰπ΄ Βεΐρ., Όε Ἰλούίο, α. Ἐγ., Ώαυ., 

ΟαπιΡ.,. Ὠ]οἷ., Βοστ]θί{, 9πατρθ, Τλουι., Ῥάπσες, Τσηήαἱε, 083. 

ἄεπεναῦ, Τηε]ινα]ί. “ Ῥτορειίγ”. 1 νο χοπᾶριῖης. οἳ Ἰδουίέου, 

Ἐπα]καί., Γεπᾶ., Μ. Ἑοβθίμεου (1105. ὃν υοὐο) 1 “ἷαΝ. Τ., οπᾶ 

αθυα]]ψ, λαέ ἐς ἴο 4ηγ οἩθ, ππαί Ἠθ Ἰα5, Ἱ. 6., δµδείαπος, ϱΥοΡεγίή.’ 

Τ444ς]], « οπε’ Ργορεγὲ).” 

5 «πίς Ἠγίης 3 τὸν βέο». ἈΒουτ]εῦε, Ῥϊοἷς. ΤΗϊς 18 ἐ1ο πιοθ 

{απιϊμας απᾶ. ηκέατα] ατταησεπιθπύ ἵπ Ἑηρ]ίε. Τὸ 18 ἐπαῦ οὗ Τ]οπι., 

Ώματρθ, ἸΝογίου, Ἠα]κοί. 

α΄ ἨβίΥΘΘΗ {λοπις” αὐτοῖς Ἴμοπι., Βορχ]θεί, αεί, Ὠ]οῖς., 

ποια, Μ. Όαν ἰάΐοπι ἀθπιααᾶς “Ῥδύναοση ” α[νος “ ἀἰνίάα,” 

πε εαγ “ α[οθίοᾶ,” “ αρρονοπεά,” ου “ ἀἰεωλραίοᾶ {ο Όαί ποῦ 

κ αἰνίὰρα {ο Απσας τοπιρσίςςν “, Ὀίνίάεᾶ, απᾶ .νθ ᾖἶνοπι ” ἵ8 

{116 {411 {άεα.” 
«γη αΏγοβᾶ:” ἀπεδήμησεν. Μ., Ῥανγος. ΄ Τά4 δε] (ὐλ 

φειθο): “Τὸ ϱο αὐτοαᾶ 8ο ιο φή]εσίτο ἀπόδημος (ἀπὸ απᾶ 
δῆμοε) εἰσπίβες αωαῃ Ἴνοπι οπε ο Φεορία, ΟΥ οοιοηἩ, ο 
ᾖοπεθ, αὔγοαά. . Ἰλδάς], Ἀχθίδοα. “ΡέΤεβεΤΕ, ϱΥοἱκρογό” 

5 κα ἀῑθαπί οοιπίσγ τ’. χώραν. μακρὰν. ἹἈοπι. Έσπαι Ὢσαν 
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Ἐ]να ΖΑΜΕς) ΥΕΠΡΙΟΝ. 

Πἱ5 εηὈδίαποο πι] τίοίοας Ἡτ- 

πο. 

14 Απά γ]θη 1ο Παά 5ροπέ αἲ], 
Έιαγο 4Τ056 α ππσλίγ {ππιπο ἵη 
{λαέ ]απᾶ ; απᾶ Ἱθ Όθραη {ο Ὀθ ἵπ 
φαηῦ, 

15 Απά Το πεπε απᾶᾷ Ἰοϊποᾶ 
Ἰήπιδα]{ {ο α οἴήπθη οἱ ἐἶναί οοἵῃ- 
αγ; απά Ἡς βθηξ Ἰΐπι Ἱπίο Ἠΐς 
Πο]ᾶς το {ορᾶ βηθ. 

16 Απᾶ Ίο ποιά {απ Ίαν 
Β]]εᾶ 5 Ὀε]Ισ π/ πο Ἠαρ]ες 

τως. 
΄ ᾱ / 

παντα, ΕγεΕενετο 

απεΏκ Τηχτ. 
Ν 3 / 9 - νν 3 / 

πισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ, ζῶν ἀσώ- 
/ ὴ - 

1 δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ 

κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην;, καὶ αὐ- 
τὸς ἠρξατο ὑστερεῖσθαι. 
πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πο- 
λιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης' καὶ 
ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς 
αὐτοῦ βόσκειν χοίρους. 
ἐπεθύμει γεµίσαι τὴν κοιλίαν 
αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κερατίων ὧν 

ΕΒΥΙΡΕΡ ΥΕΗΡΙΟΝ. . 

ἁρτορετίγ «Ώγ ἀἱδεο]αίο Πνίηα. 

95 ὅἱ 0 Απά νου Ἡθ Ἰαᾶ ερθτί αἲ], 14 

λιµορ ἴσχυρὸς | Ἠιοτο (ος α. πιϊσμίγ {πιίπο 
ξὔιτοισ]οιό ναί ἈοοπίτΥ, απᾶ 

Ἱθ Ῥεραη {ο Ῥο 1 παπῦ. Αηᾶ 16 

ηθ ποτό απά ]οΐπεά 1ήπιβε]{ {ο 

16 καὶ 

Τα οἵῄσθη οἱ ὑλαῦ οομπίτγ, απᾶ Ὦθ 

πεηΐέ Ἠϊπι ἱπίο Π15 Πε]άς ἐο {εεᾶ 

ΕΠΊηθ, Απᾶ Πθ ']οησοᾶ {ο ΒΙ] 16 

Πῖ8 ἠβίοπιαοῖ πι {ο χροάβ 

16 καὶ 

Ι6Μΐ, Οαπρ., Ῥωνγοαν, Καιπᾶ., Μ. ασ. ἍΠοηϊ., Ὦπαξαιας, Ῥεζα, 

Οᾳβία[ίο,“ τοσίοποπι Ἰοησίή(παα ς” α. Έ., “ ᾱπ Ῥαγε ἐ]οὶσηέ τ 

106υ., “ππ ραὶς σ]απο;”. Ῥϊοδα{ί, “ ραεβο Ἰοπίαπο:” Ἐτείδοῦ. 

(µακρός), "' ἴοπρε επιοβις, θἰδθίέας.” - 

ἃ α Ῥτορείγ ;’ οὐσίαν. Θ6θ Υ. 12, ποῖθ Τ. 

. αὮγ «Πφεο]αίο Ἠνίπα :”. ζῶν ἀοώτως. ἸἈΝοπίοι. “Εϊοίοπς 
Ἱπ 016 8οηςο Ὑοφιγθᾶ Ὦγ ἴ]νο ἐοχῖ, ἶς ομφο]εί. Ἑ]οοπιβε]ᾶ Ίνας 

ἐ] ποίθ οἩ ἀσώτως---“ Ἱ. θ., ερόπῳ ἀσώτου. Μεαπίης, 06 10ῇο 

στ ποί ὂδ δαυεᾷ, α Ῥγοῦίραϊ, α ἀϊθεοϊιίε Ρεγδοπ, 916 Οἱ ΨΙΟΙΗ 

Ἀ]θχία 1η “Α {θηρας 5αὔ5, ’ ο ροᾶἆεες οἱ εαἰναίίου Πειςε] οσσ]ά 

ποῦ εανε.'.  ἙῬνείδομ. (ήν υεγδο, εοδεπι), '' ἀϊδεοίιίο, Πυσαγίοβε."' 

Τις ἴεγπι 18 εχρ]απεᾶ ὉΥ {ο ἵαπρπασο οἳ ν. 50 (8. Ῥ.), “ π]ήσ]ι 

Μαϊ ἀονοπτεᾶ {1 Ἠνίπό τη] Ἠατ]οίθ Θο 2 Μαοσαῦ. 6 :4 

(ποια {Πθ ποῖἩ ἀσωτέα 9ὔοἳ8), 1ὸ μὲν γὰρ ἓερὸν ἀσωτίας καὶ 

κώµων ἐπλήρωτο ὑπὸ τῶν ἐθνῶν ῥᾳθυμούν' μεθ ἑταιρῶν, οαὶ 

ἐν τοῖς ἑεροῖς περιβόλοις γυναιξὶ πλησιαξόντω»ν. Ὦε ἸΝείίε, 

μεν Ἱρρίσ Ἱευία;''. 5. Εν. “ἐπ υὶναπυ αὖθο ἀἰεδο]αίου ς Ῥ]ο- 

ἀαἲῖ, “« γἰν]θηᾶο ἀϊδεο]ααπιοπίθ” Ἐαπωὶ (ἵπ οιο): “ Ἀσώτως 

Ῥτορείθ θςῦ {ᾷ, ᾱ. ἄσωτος ααὶ θεινανῖ ποραῖί---ἰΙπο 5εηξα αἱ] ου] 

ἄσωτος αἀλ]θείαυ ἆθ-οο ααἲ ἑατρῖζευ νυν], οὐ ἀσοτέα -θ8ί υἱία αᾶ 

οπιΏθπι ἐπυρίμιΦΙηθπα Ῥτο]εοία, αὖ Πρ]. ὃ 216. ΤΗ, 1 1.6. Τοχ. 

Ου! Ένοπι. ἀσωτία, πορνεία. Ὠοφ]ησίις ΟΥ58. Βαος., Ἑ. 8, 

841, οὐ Ἱεγρίαε αἆ Ἰι. ]. Ῥοδίοηοτί 86ης ἵη Ἠαο γετοοναπι οΟΠ1- 

Ῥϊθχίοιο οαρίεμάααι δέ, παπι {πα γ. 60, Ἱεσίίαν ὅ καταφαγών 

σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν.; ἈΦ απ α]ἴοιπαίίνο τοηάετίης, ἐλθ 
Ἠέενα] οπο, “ Ηνῖης ἀῑεεο]α(ε]γ.” 

Σ αγοβθ Ἰίς πονᾶ 5 Ῥνδ[θυτεᾶ {ο “«αεοβθ,” 85 Ῥεῖπς πο 

ἵη ϱοηρταὶ δρ. Ἐοίλ αἲθ {οαπά ἵη γατίοας ρατίς οἳ {1ο Ἡ. Ὕ. 

Β6θ οἳ 8 : δ4, ποίθ. 

5 α Ὡπουρλοαί {παῦ οοπΏγ τς” κατὰ τὴν χώρα». Ίπηἰκοβε]ᾶ. 
Ὦοῦ. (ΤΑΣ., κατὰ οἵπι ποσο.) τ'" ΘΕ Ρρ]ασθ, οΥ οἱ πιοῦῖοι οἵ οκίθι- 

ΒἱοἨ, οπὲ ουετ, ἐλγουρ]ν, ἐγουσλιοιμὲ α ρ]ασοθ.”. «8ο Τηίο 8:89, καθ’ 
ὅλην τὴν πόλιν (Β. Ὑ.), “πτουσλοαξ [πα ψηιοίο οἵίψ;”. 8::1, 

κατὰ πόλιν (Ἑ. .), “ ιτουρ]ιοαῦ ογουγ οἶφ.". 8ο 2515. Αοὶς 
24 : 6, κατὰ τὴν οἰκουμένην (Ἠ. Ῥ.), '“ἐτοασ]ιοαέ {16 τνον]ά.” 
Μονέ, απά Βομοίέ, “ρε τοβίοπασι- σπα” 

Σ΄ Α. οοπιπια {8 Ρ]αορᾶ αἴἴου “ οοπαίυγ,” {π. οοπ{οσπήγ ση Πιν {μθ 
ἰοσῦ, 

1 «]ρησεά ;”' ἐπεθύμε., Ἐοπη, Μ., Νοτίου, Μινάροἷ, ΤἘοῦ. 

(Πεχ., {η υεγῦο): Το ἴοης ο 148. 'ἰο ἶοπρ ἀίεν Εαν” 

18 οὐφο]είο. 119 βἰπιρ]ο ταιο “ ἀοσῖνο” ἶ5 ποῦ εαμοῖοπ{]γ αἴτοπα, 

{ο Ὀσίης οτί {ο πιθαπίπο, π]ίο] ἶς ἀναί οἱ “ ἀθείτῖης εατπεςί]γ.” 

Ἠερ..Ν. Τεεί., ΠηΝΣ. Βο 2 Βαπι. 25 : 10, ηπ πηΝσ. Βερᾶ, 
ἐπεθύμησε «{ανὶδ κ. τ. λ. (Β. Τ.), “ Ὀανίᾶ Ιοηᾳθᾶ, οὐᾷ εαῖᾶ, Οἱ 
Ολαῦ οπθ ποπ]ά ρίνθ πιο ἀτίπῖς οἱ {18 υναίεγ οἱ ιο πε]] οἱ Βείή- 
1ε]επι”. ς. 119 : 40 (Βερῦ. 118), Ἰδοῦ, ἐπεθύμησα τὰς ἔντα- 

Λάς σου (Ε. Ῥ.), “ Βε]οῖᾶ, Σ Ίνα ]οηρεά αἴἴεν  οοππιαμᾶ- 

πιοηίε” «6μ. 81 : 90, ἐπιθυμίᾳ γὰρ ἐπεῦύμησας ἀπελῦ εν εἰς 

τὸν οἶκον τοῦ πατρός σου (Έ. Ὑ.), “ Ὀεσσαδθ {που βοτθ Ἰουφοᾶςέ 
οξέος {1γ {αίμεις Ἠουςθ.”. Τ]θ ρτεροβίᾶοι ἐπὲ 15 οἴίθα ἠπίεπστυς. 
Α48 ἐπιποδέω ἰ5 ἰταπε]α[εᾶ Ὦγ ““Ίοησ Ώοπι.1 :11. 2 0ο5.9 τ14. 
ΡΡΗ. 1181 2126, 1 ρα σπα ὁ « εασοχ]γ ἀθείτεά,” α5 απ α]ἐθγπαβίνο 

τοπᾶρείηρ, 

} «βίοπιασἩ :”' κοιλίαν. Ῥαπγεν. Ύμα [ο]]οπῖπα ποίθ οἩ ιβ 
ποτᾷ Ἰς οορῖεᾶ {νοιι {1 Ἑθνίς, οἳ Ματς (1:19): "19 εἰοπιααν; 
πὴν κοιλέαν. Ὠϊοῖς, «Α. Οατηρ., !Εἱ8 εἰοαομ.  Ῥοῦ. (κοιλέα) : 
εΟΗ6η 5 1η Ἐπο]ίκη, {ου 116 σἰοπιασ], οἶελες Ἰη 16Η, ΟΥ η πηαἰς. 

Ἁ[α]ς τ : 19. Ταχκο 15 : 16, γεµίσαι τὴν κοιλέαν αὐτοῦ. 11ε- 

ΦΗΣ, ἴμο πγογᾶ εἰσπίῆες α Πο]ίου” οἳ αΏγ Ιπᾶ, ο οανΙέγ)) οαυπη. 

1 Βτοίδο]ι., «γοπίον απάτη βαρετίος ὅππι {η[δείογ. «Α8 απ απαἰοπιῖσαὶ 
{θτπι, ἵδ 18.αρρ]ίθᾶ {ο αἩγ υεπέγ{οῖε, οΥ 6 8ΠΙΏΟΓ, 88 κοιλία ἐγκεφά- 

λου, καρδίας, εἷο. ἸμὰάοΙΙι. Βο 41ο Τα υεηίεΥ ἵ6 να εαυν 
οοπ{αἰπίπα {16 κἴοπιαοὮ απᾶ πίαςίίηθ, Ἰαυετεό (Ταού. Ὀἱοῦ,) 

Ἄ «εροᾶςς' κερατέων. Ἐθηάτίαῖς, οσίου. Ματᾶοοῖς (9στῖθο, 

.ρομα). ᾱ-. απά Β. Ἐτ., “ σοιςεες;” Ὑπϊο., Νοπί., Έτας., Ῥδτα, 

Οαρεα., ἀὔξοπεν, βοἶιοίέ, " εἰμανίς Της νοτὰ 185 αρρ]ῖοᾶ {ο λθ 

Πας οἳ ιο σατος-ίορ,. Ἰενετεέ (1μοΐ, ϊοί). 9ο ἨοΓαορ, 
Ὦρ. Π., 1, 128---« Ὑπτῖς Εἰ]ᾳαϊς ϱὐ ραπθ βοοπηᾶο «.εδπες Ίως 

Ἠμς ποῖθ οἩἨ ἴ]θ Ῥαβεασθ: “Ἰπιπιαζανίς Ἱεσυπηίπαπι αἰΙφαἷς ααπο 

Ἰποοσίής γεκοουαπίασ,”. «Απίποη (Ἠογασθ, ποῖθ {πι (οσο) : “ΒΥ οἡς- 
μὲν αὖθ Ἠθγθ πιθαηῦ ἐπ Ῥοᾶς οἳ {1ϊ6 οατοῦ-ἴχοθ, σ]ηοϊ ἵη πιος οἱ 
βοατοῖίψ βαρρ]ϊεᾶ {πο Ῥοος μη] [οοᾶ.”. ἘῬοῦ. (1 χ., ἵα µεράτιο») 1 

«Τμ Ί. Τεςῦ, α ροᾶ, οαχοῦ-ροᾶ, Ἰμα]το 15 16, 199., ἔἶπο {αἰέ οἳ ἴῑλα 

οαχοῦ-ίσθο, ἐῑιο οεχαλοπῖα αἰ]ῖαμα οἳ Ἰήππαρας.---Ἴ16ςο Ῥοάς ατθ 

Εοπιθύίπιθς εἶσ]ιέ ος ἴθπ {πο]ιεἙ Ίοπᾳ, απᾶ α Βμαει Ἠτοαᾶ. εν ατθ 

θαΐοη πἩ το] Ὦ} ἐπθ Ῥουσες οαδεος 1η ἐς Ἐασί; απᾶ ΑπΙπθ.η1θ 

ο[ίθα {δᾶ σι ὁθπι.” 



: ΒΘΥΥΘΗΙ5, 

1608 ΤΗΕ ΑΟΒΡΗΙ ΑοσοβΡΙνΝα το ΙΤΚΕ. «ΟΒΑΡ. Χγ. 

Έπνο ζΑΜΕΘ) ΥΕΒΡΙΟΝ. 

Ὠλαῦ ὧο Απῄπο ἀῑά εαῦ; απᾶ πο 
τηαπ ϱαγθ ππ{ο Πΐπι, 

17 Απά πλθι Ἰιο οα1πθ {ο μπα. 
β6ἱ{ Ίο σαίᾶ, Ἡουν ππαπγ Ίϊταά 
βοτγαπίς ο{ πιγ {αίμα ηατο Ὀτοαᾶ 
οποισ] απᾶ {ο 8ρατο, απᾶ 1 ροτῖἝι 
πα Ἡππσου | 

16 Τ π]] α.ἱδο απᾶ ρο. {ο πΙΥ 
{αἱμος, απᾶ π]] 5αγ ππίο Πΐπι, 

Ἐαΐμοτ, Σ Ίανο βἰπποά ασα]πβί 
Ἠθανοῃ, απᾶ Ὀθίουα {λοῬ, 

19 Απᾶ απι πο ΤΠΟΣΘ ποτ] {ο 
Ῥθ οα]]οᾶ 11 8ος: πια]θ πιθ 48 
οπθ οὗ ἴνγ ήτο δοτγαπ{5. 

20 Απᾶ θατοβθ, απᾶ οαπιθ {ο 

Μ18 {πΐμου. Ῥαῦ π]θη ηθ πας γού 
α ϱιεαί παγ οἳ, 8 {αΐπου δω 
πας ππᾶ ]ιαᾶ οοπιραξείοτ, απάταη, 

απᾶ {6 οη 15 ποοῖ, απᾶ ]εεοᾶ 

Πΐπι, 

21 Απᾶ {ῃΏθ 5οπ βαῖᾶ ππίο Ἱήπι, 

Ἐαΐμαι, 1 ἹἸατο βἱππθᾶ ασαϊπβύ 
Ἡθατεη, απᾶ ἵπ {1γ ἱσαῦ, απᾶ απά 
η0 ΠΙΟΥΘ πον]ιγ {ο Ὦο οα]]οᾶ {61γ 
ΒΟΧ. 

22 Βαε 16 (παν βαῖά {ο Πή5 
Ῥππς {οτι {πο Ῥοςί 

τοῦθ, απά ραῦ {6 οἩ Ἰήπι; απᾶ ραί 
ο τῖπς ΟΠ ή Παπᾶ, απᾶ Ε]ιοθς οἩ 
9 {εεῖ) 

αβΕΕΚ ΤΕΣΤ. 
«3 « [ο Ν 3 χ΄ 3ο/ ἤσθιον οἱ χοῖροι καὶ οὐδεὶς ἐδί- 

ο ο. Ν Δ δου αὐτῷ. ᾖἸ Ἠϊν ἑαυτὸν δὲ 
3 λ κ 5 / μ - 

ἐλθὼν εἶπε, {όσοι µίσθιοι τοῦ 
/ . / 

πατρὀς µου περισσεύουσιν ἄρ- 
Των, ἐγὼ δὲ λιμφ ἀπόλλυμαι; 

18 ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν 
πατέρα µου, καὶ ἐρῶ αὐτῷ, α1ά- 
τερ, ΄ἡμαρτὸν εἰ, τὸν οὐρανὸν 
καὶ ἐνώπιόν σου" 3 καὶ οὐκέτι 
ον 2 τ ε/ 

εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου" 
/ - 

ποίησὀν µε ὧς ἕνα τῶν µισθίων 
20 9 5 Δ 5 Ἆ 

σου. καὶ ἀναστας ἦλθε προς 
Ν / ς - 3] Δ » 

τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. ᾿.Έτι δὲ αὐ- 
-- κ / 3 ” ']τοῦ μακρᾶν ἀπέχοντος, εἶδεν αὐ- 

Ν ε Ν ” ο ο ] / 

τὸν ὁ πατήρ αὐτοῦ, καὶ ἐωπλαγχνί- 
σθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ 
τον τράχηλον αὐτοῦ, καὶ κατεφί- 
λησεν αὐτόν. 3 εἶπε δὲ αὐτῷ 
ς ω. / ο 9 λ 
ὁ υἱος, «Πάτερ, ἥμαρτον εἷς τον 

Ν 
οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν. σου, Καὶ 

Α σον 3. . ο ε/ 
οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός 

2» 9 νο ς - Ν ... 
σου. ᾷῆῑπε δε ὁ πατηρ προς 
τοὺς δούλους αὐτοῦ, ᾿Εξενέγκατε 

τὴν στολὴν τὴν πρώτη», καὶ ἐν- 

δύσατε αὐτὸν, καὶ δότε δακτύ- 
. ΔΝ » Αν Ν 

λιον εἰς ΤΩΝ χεἰρα αυτου» και 

Ὅ ἨΒΥΙΕΕΡ ΥΕΕΒΡΙΟΝ. 

ψ]ηο]ι {ο ΕπΊηθ ιαΐο; -απᾶ γεί 
η0 016 ϱᾳνθ "απῃ ἐλίπρ' {ο μπι. 
Απᾶ π]θή Ίο οβππθ {ο Ππηβο]ξ 
Ἡθ ραᾶ, Ἡοι πιαπγ Ἰτθᾶ 8ο:- 
ταπ{ς οξ πωΥ {αίμεν Ώπτο Ὀγοαᾶ 
απᾶ {ο ερατο, Όα6 [ απ ροσίεη- 
Ίης πι Ἰαπσοτὶ 1 πὶ]ὶ ρεῖθο 
απᾶ ϱο ἴο τισ {8ΐμας, απά τ]]] 
βαΥ {ο Ππη, Ἐαίλον, 1 Ίαγθ 

βἰππθᾶ αραἰπβῦ Ίθαγθη, απᾶ Ώ6- 
{0τ6 11966, απᾶ απι “Πο Ιοπβθί 
ππογίἩγ. ο Ῥ6 οα]]θᾶ (Ἡγ 8οη; 
Της6 π1θ 45: 0π6 οἱ ἴιγ Ἠτεᾶ 
βογταπί. Απᾶ 16 7056, απᾶ 

«οπς {ο Ἱάς {αιον. Βπί οπΏ]]ο 
Ἡθ παβ τοῦ α στεαί αγ οἱ, Νἱ5 
{αΐ16υ εαπ Ἠἶπι, απᾶ Ἠδᾶ οοπι- 
ῬΡαβδίοη "0η ᾖάπι, απᾶ τας απά 
{6]] οη Πΐς πεοῖ, απᾶ ]Ωςδοά 

Ηϊπι. Απᾶ ἴπο εοηπ βα]ά {ο Πϊπι, 

Ῥαΐμου, 1 Ἠατο εἰππεά αρα]ηςί 
Ἡδαταπ, απᾶ "Ῥεΐοτθ μεθ, απᾶ 

Απ “πο Ίοπσθ; ποτίμγ {ο Ῥο 
οα]11οᾷ {ὰγ 5ο. . Βαΐ0 {πο {λήμου 22 
φαἰά {ο ας βετταπί5, Ἑτίπςρ 
{οτί ἴπθ Ῥοεί τοῦθ, απᾶά ριαύ ἄ 
οἩ 1ήπι; απᾶ Ῥυύ α τίπσ. οἩ 165 

20 

31 

α / Ν / 
ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας. 3ὃ καὶ Ῥαπά, απᾶ. εοῬςρ ον Ἠΐ5 {εοί; 

1 ὁρίος”. ζσθιον. 

Έιετο {5 ποίµίπο επηρµα{ῖο, 

πα ρῃᾷ γεί;” καὶ 8ο Ἑ. Υ., {οὗ 9 

α Ῥ]ά ” 18 βαρειβποις πι 5 γετΏ, -8 

10 16 ἀτορρεᾶ Ὦγ Βματροθ, Ἰλεδίεγ, 

Ἱονίου, βαψγετ, Κεπᾶ, Μ. Α5 απ αἱἰοπαῖτο γοπᾶρτίπς, "πετ 

εαὔΐπα.”. 8ο Τποπα., 9ματρθ, ἸΓα]κεί., Ορππρ., Τε ινα]]. 

:90. Τα] 8 : 18, ποίς. 

Σ΄ 47058.” 

Σα ποπές” ᾖλδε.. 
θαππρ. 

Πμο]πα[]. Βεθ ν. 18, ποίο. ᾿ 

Μ., ταγ ἴπ Απσιϱ), Τηοπα., Ῥθαπ, Ὠἱοῖς,, 

ε α πΏῃο Πο πας οί [ας οἳ;” Έτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχον- 

τος. μα” αἰσηϊδες “ ἁπτίης ἐῑιο πιο ἐιαῦ.” Ὑγορείες (Ὀ/οί.). 
Καὶ Ἶας Εής ἴοτορ ἵπ Μα 6:26: 10 1:29: 12:50. ζομη 1 10: 

6:70: 11:25. Βπαγὸ (ἄταπο.), ᾷ125, 4, 3, Ἑσπα., ϱ. 285. 

να σπη ήπαρ Ἔποιθ ἵ απ ε]ραῖς οἳ τὸ στο, Τ16 εεπίοποθ 
Ἱς ουνίουεΙγ ἱπροτίθοῦ ἵπ Ῥηρ]ςῆ, τοις ο εαρρίπιθαί. Το 

οὔψεα οἳ ιο γαιὈ, “ ρατε,” ἵν οχῃτθςρεᾷ΄ ασοοᾶἰίπα {ο οἳς δις 

Ἱοφυεπαξ. 

ο 4Τ Απι ροηεμ]ης; ἀπόλλυμαι. 968 οἩ..12 : 80, ποῖθ. βο 

Τλοχα,, Ὦεείεσ, Ῥεηυ, Φοσσ]εςί, Νοτίου, Υαζκεῖ,, Ρἱοῖς, Μ.. 

ρ «γρ. 39εΘ Υ. 14, ποί, ο Βολτ]οίς. Τποαϊ. ( τῖςα 
πρ ”. 

«πο Ίρηρεγ:” οὐκέτι. 
Βαππεν, Κεπᾶ, Βο (ΗΒ, Ῥ.) αμ]. ὃ : 25. 
τογο Ταχ. 

” 

Ἠοῦ. (1οχ.), 14ᾶε], 
Βοατ]εῦζ, ΜΨονίου, Ἰηαικεί, Οαπηρ., | 

Όματρα, Βοαχ]αῦ, Ἰδοσίοι, Τη6παΙΙ, ἸἡΓαἷκεβε]ᾶ, Ὠΐοῖς,, Βάγετ, 

«γγμ]]ρ”. 6 Έα ο” (μακρὰν) 18 ἄι τοπᾶβτῖηρ οἳ Τε] πνα]ἱ απά 
Βαπγετ; Βοῦ. (1ιχ.). 8ο (Β, Τ.) ΕΡΗ. 9: 18. 

π «ρη ᾖέπιο ἹΠγπᾶσ]ο (1 άϊμοπ), Ἰακοί., Βαπγει, Ῥεηι. 

πμῖς βαρρἰοπιοαί 15 Ῥτορει]ψ Ἰηβονίοά Ταἷο 10 : 98, π]ετα ἐς ἑεσῦ 

ἵ8 ἐἨθ 5απιθ (ἐσπλαγχνίσθη) Ἑ, εν "Ιαᾶ οὐπιραφεῖοι ον ᾖύπιν” 

Βο Μαϊ, 20 : 84, Σπλαγχνισθεὶς δὲ ὃ Ἰησοῦε (Β. Ὑ.), “Θο δεεις 
αᾶ οοπαρββείο οη ἔλεπι' Ἔπθ βοηίεποθ {6 ης] θπᾶ ἵπιροι[εοῦ 

πηλοαξ α, εαΠρἰοπιρηῦ, ας {6 ἆοθα ποῦ αοσοσᾶ πι ος 1άΐοπι. Ἡ 
πο βαρρ]σπηοπέ {5 δοᾶ, ἐἩο νοτῦ οου]ᾶ Ό τεπάρτοᾶ «τν πιογοᾷ 
ψΕ οοπιραςθίος” 58 11 (Β. Τ.) Μα. 18121. Μας1 141. 

ν «Ῥροβυτθ;” ἐνώπιόν. Ῥο (Β. Υ.), τ. 18. 

Βο τ. 19. Βεθ ποίθ. Ν «πο ]οηρες ;”. οὐκέτι. 
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Κικα. ΙΑΜΗς) τΕΠΕΙΟΝ. 

38 Απά Ὀτίπς Ἠ]ὔπαι 11ο {α00οᾶ 
οα]έ, απᾶά 1911 Ἡ; απᾶ 1εί Ἡ5 εαὔ, 
απᾶ 6 ΠΙΟΣ : 

24 Ἐου ἠῖβ πηΥ 6Ο Ύγας ἆθθά, 
οπᾶ ἵ6 αἰἴγο ασαίπ ; 6 πγας 1ο5ἱ, 
απά 15 {ουπά, Απά σιου Ῥεσαπ {ο 
Ὀθ ΠΠΘΙΤΥ. ) 

36 Νοπ Ἡϊ5 οἰᾶου 5οπ πας Ίπ 
{μθ Πε]ά: απᾶ. α5 16 ο.1196 απᾶ 
ἄτου πὶσί {ο ἴπθ Ίοιβο, Ἡθ Πθαγά 
πιπδῖο απᾶ ἆαποῖηρ. 

26 Απᾶ 6 οαἱ]οᾶ οπθ οἳ ἴῑο 
βεγγαπία απᾶ αρ]ἰοᾷ π]αί ἴηΠαρθ 
ΜΠΐηρς πιθατ. 

Φτ Απᾶ Το βαἱᾷ απίο Πϊπι, ΤΗ 
Ὀχοί]ας 16 οοπΏθ; απᾶ {1 {αίμαι 
μα ΚΙΠοᾶ΄ ιο {αὐζοᾶ οα]{, Ὦ6- 
6.156 Ἠθ Ἠαίμ τοσοϊγεᾷ Ἠΐπι 5αΐθ 
απᾶ εοππᾶ. 

38 :Απᾶ Ἡ6 πας αΏσιγ, απᾶ 
που]ά ποῖ ϱο ἴη; ἠλθγθίογθ 6811 
Ἡ19 {αΐμον οπ6, απᾶά οπίτοαίθά Πΐπι, 

29 Απᾶ Ίιο απαποεπῖηρ εα]ά {ο 
ᾷς Ίνατ, ο, ἴλθδθ πιαπγ ΥθαΓΒ 
ἄο 1 5οινο {πθο, ποϊίμος παηβ- 
ᾳτοφεθᾶ ΤΙ αἱ απγ πο {πγ οοπη- 
πιαπᾶπιεπὀ; απᾶ γοῦ ἴποι Ὥθτευ 
βατεςδί πιο α Ἰά, ναί 1 πὶσΏί 
πιαἷο ΠΙΘΓΣΥ η Ὦ τα 16ης : 

80 Βιΐ α5 6ου αδ ἐπίς {17 εοη 
παδ 00ΠΙ6, π]Π]ο Πα ἀοτοιτοά 
117. Ἠνίηρ πα Πατ]οίς, ἴποι Ἰαςί 
ΚΙεά {ος Εΐπι ἐς {αέέθᾶ οα1{. 

9] Απά Ἡθ εαῖᾷ πηίο Ἠϊπῃ, ΦΟΠ, 
ἴποι αγί 69ος π{Ἡ πιθ; απά α] 
ἐπαί 1 πατο ἶς ἠλΙπο. 

σπβΕκ ΤΗΣ. 
/ Ν / 8 
ἐνέγκαντες τον μὸσχον τὸν σι- 

Ν / / 

τευτὸν θύσατε, καὶ φαγόντες εὐ- 
ο Φ ο / 

φρανθώμεν' ἆ ὅτι οὗτος ὁ υἱό 
μου νεκρὸς ἦν, καὶ ἀνέζησε' καὶ 
ἀπολωλὼς ἦν, καὶ εὑρέθη. Καὶ ᾗ ς 
ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι. ᾗ ᾿ Εν 

Δ Ν - 

δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὃ πρεσβύτερος 
3 3 ο 5 2 / 

ἐν ἀγρῷ: καὶ ὡς ἐρχόμενος ἠγγι- 
σε τῇ οἰκίᾳ ήκουσε συμφωνίας 
καὶ χορών" καὶ προσκαλεσά- 

µενος ένα τῶν παίδων αὐτοῦ, 
3 / . 3 - ρτ « 
ἐπυνθαάνετο τί εἴη ταῦτα. "' ὁ δὲ 
ω ο ο οὉ ε 5 / 

εἶπεν αὐτῷ, Ότι ὃ ἀδελφός σου 

ἥκει. καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου 
Ν / Ν 

τὸν µόσχον τὸν σιτευτὸν, ὅτι ὑγι- 
/ » ἃ 3 / 25 ι] 

αἰνοντα αὐτον ἀπέλαβεν. "ὃ «)ρ- 
/ Ν 9 ) ' 

γίσθη δὲ, καὶ οὐκ. ἤθελεν εἶσελ- 
θεῖν. . ὁ οὖν πατήρ, αὐτοῦ ἐξελ- 
θὼν παρεκάλει αὐτόν. 3 ὁ δὲ 

Ν » Ν ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ πατρὶ, ᾿Ιδοὺ, 
ο. 3 / 

τοσαῦτα ἐτη δουλεύω σοι, καὶ οὐ- 
/ 3 / - 

δέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ 
3 9 3ο / 5). 5) ο ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον, ἵνα 
μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθᾶ. 

δ0 ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος ὁ κατα- 
φαγών. σου τὸν βίον μετὰ, πορ- 

νῶν ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν 

μόσχον τὸν σιτευτόν. δἱ ὁ δὲ 
εἶπεν αὐτῷ, έκνον, σὺ πάντοτε 

3 3 α . 5 ΄ 

μετ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ 

» | π]ιαἰ ἴλθςθ ἐἰήπρς πιθαπύ. Απά 

ΏΕΥΙΞΕΡ ΥΕΒΒΙΟΝ. 

απά Ὀτίπας ἐπο {αίοᾶ οα]έ, απἁ 28 
ΚΙ ἅ; απά 16ί τις οαί απᾶ 6. 

1Π6ΤΙΥ; 1ο Ἠίς πι 5οι πας 24 
ἀθαᾶ απά 15 αἶγο ασαίπ; Ἡθ παρ 
1ο5έ, απᾶ 15 {οππᾶ. Απά ου 
Ῥεσατ {ο Ὦ6 πιθττγ. Νον 5 
ε]άςν 6οπ πας ἴπ ἴ]ιο Πθ]ά. Απά 
85 Ἡθ6 6ΠΙΘ απᾶ σάΓ6ηψ πθατ" 
ἴιο Ἠοἳςθ, Ίο Ἰθατᾶ πωπδίο απᾶ 
ἀαποίηπς. Απά Ίο οα]θεᾶ οπθ 
οἳ ιο βογγαπ{5, απᾶ αρ]οᾶ Ἠϊπι 

πο δαῖά {ο μπι, ΤΗΥ Ῥτοί]μετ ἶ5 
οοπιθ; απᾶ {81γ {αΐιετ Παία 1ΠΠ- 
ο 11ο {α1ἱεᾶ οα]Η, Ώ6σαιξο Ὦς 

ῬαΐἩ τροθὶτεᾶ Ἠϊπι εί απᾶ 
βουπᾶ. Απᾶ Ἠοθ παδ απστΥ, απᾶ 
ποπ]ᾶ ποῦ ρο {π; ἰλεγείοτο Ἠή5 
{αίμεν "ποπῖ οτἵἳ, απᾶ οπἰτοαἰθᾶ 

Ἠϊπι. Απᾶ Πο, απβπετίης, βαἱᾶ 

{ο Ἠΐ5 {9{μογ, «Βε]ο]ᾶ, «5ο ππαἩΣ 
γθατς ἄο 1 66ο {1θ6θ6, απᾶ 
4πογοτ {ταπβαγβρεθά ἴισ οοπη- 
πιαπᾶπιοπ{; απᾶ γεῦ έποα πθτον 
ᾳατοδί πιο α Κίά, ἐπαῦ Τ πησΠί 
Ῥο πιοττγ δι πασ Πἱθπάς; Ῥτό 
{πηοι 9 17 80η ο.πη8, πἩο 

Ἠαϊὰ ἄθενοιτεᾶ {1γ Πτίπς σαι 
πατ]οῖς, ποια Ἰαδύ Ιᾳ]]οᾶ ἔῆιο 

{αειθᾶ ομ] {ου Ἰήπ, Απᾶά Τρ δΙ 
βαιά ο Ἠϊπι, ΣΟΙΗ]ᾶ, ποια ατῦ 

6νος πι πιθ, απᾶ α1] πη]ο 1 

28 

Καοπᾶ., .Απσας, ἸΓεε]εσ, Ῥεπη, Νοἵ- ααἨ{ῃογ,” γη] οοσατς {η Ίο Ἐν, Ἡ., ἶ6 πού πατταπίεά Ὦγ το 

ἐοχῦ, Ἰα (Ε. ΤΟ) Μα τπτ 11,  Ὀνῖης ΜΗ Μΐιεν ” 18 {16 θᾳαἱνα]εηῦ 

οἳ φέρετέ--ὧδε. ο ὧδε οσσατ Μαϊ. 14 : 18. :“Ἠίμιος” 16 
ἀτορρεᾶ Ὦγ Μοτίοα, Ἰαϊκοξ, Οαπ1ρ., Ῥανγει, Κοπᾶ., Τη6]πα]]. 

Κοϊμίηρ οογτθβροπᾶΐπα {ο {6 ἴπ εῖσ., Ώ6 Ἰείία, 5. Ἐτ,, Τ06)., 
ΤΙ. 

5 ντο πεατ ”. ὤγγισε, 
Ρ]6 {ος {1 εα]κ οἳ εαρΗοηγ. 

τα {ο Ίη ἐς Ἠ., Ψ., ἵ6 βαρετβαοαβ ποοοτᾶἶηρ {ο Ῥτεβοπί Ἡδαρθ. 

1816 ἄτορραά ὃς Νοτίου, ἨΤακαί, Οαπιρ., Κεπᾶ. 

α «πθηῦ οπές” ἐξελΦὼ». ἈΤλοπι, οσο, Ῥθηπ, Μ., Ματᾶ. 

Ψαῇβ., Μουῦ., Έχας., Ῥσσα, Οασία]., Θδσολου, Βολμοίέ, «οπτορσαςς 
Ῥε]μ., «ρίπσ;”. Ὄο ἩΓοῦΐο, “ οἶης;”. 1ρ6ν., “ εαἡθ.” 

δα Βολοὶά, :” Ἰδοὺ. Τποιη., Ὀϊοἷ., Απρας, Τβε]πα]], Μ. : 86ο 
οἩ, 1 «44, ποῖθ. 

ΤἨοπι,, Ῥοπμ. “δαν” ἶ6 Ῥυθίδτη- 

5480 ΠΙΕΗΥ7” τοσαῦτα. 

ἔοπ, λαϊκοί, βαπγοι, Τ Πε]ννα]]. 

ἃ «ηρτου {αηβστεβεθᾶ ;' οὐδέποτο-- ππαρῇλθον. Ἐθηᾶ. Οὐδέ- 
ποτε ἵ6 τοπᾶετεά “«πογον ” Ὁγ Ορπηρ., ΒΑΝΥΕΣ, Μ., Νοσίοη. 

Τηϊς ποτᾶ ελου]ά Ὦο 5 4Τ πσΒε Ὦθ πιθγ;”. εὐφρανὺῶ. 

τοπᾶρτεᾶ ας ἵπ ν. 23. ο Μ., Τποπη. 

{ α τ]θῃ : Κοπᾶ., 8απγοτ, Τε] πα]. Ἐοῦ, (χ.). 

5 ο {1ο βαοᾶ οδἱ ΤΠ σἩαησθ Ἰπ ωθ οτάες οἱ {16 εεηίεησθ 

βῖνος 16 α οοπβἰγποἰίοη παογθ Γαταϊ]ας απᾶ παζασα], Ἠαιτποπϊσίης 
αθῃ ουν οοπσετςα{ίοπα] βὐσ]θ. 

 « ΟΠ ;”. έκνον. Ώμαιρθ. Ἐοῦ. (μοχ., π υεγὸο) : "Α8 
ἔοτπι οἳ οπάρανίπᾳ αάτθες ἵπ ἐς γουαΐνε, Η]κο Ἐηρ](ῖι η! ο]. 

ῷ6ο ο]. 2 : 48, ποίθ. 

3 ὅτε. 



110 ΤΗΕ ΟΔΡΕΙ, ΑΟΟοΟΒΡΙΝα το ΌΟΚΗ.- ΟΗΑΡ. ΣΥ]. 

ΈΙΝ6 ΑΜΕΡ) ΤΕΕΘΙΟΝ. 

92. Τ{ πας πιθο {ιαῦ πο ϱμοσ]ά 

πιαΚθ ΠΙΘΙΙ7, απᾶ Ὦο ρ]αᾶ: {ον 

ἴμί8 {Ἡγ Ὀνοίλες τας ἆθαά, απά 15 

1νθ αραίη; απᾶ πας ]ο5ἱ, απ ἶ5 
{οππᾶ, 

0ΠΑΡ. ΣΡΙ. 

Απο Ὦθ εαἱᾷ αἶδο ππῖο Ηΐ5 ἀῑδοῖ- 
168, ΤΗότο παδ α ορτίαϊπ τῖο] 
πιαη Πίος Ἰοά α- εἰθπατᾶ: απᾶ 
116 β4Τιθ παξ αοσιςθᾶᾷ απίο Ἠΐπι 

ὑπαῦ Ἡθ Παᾶ Ὑγαδίεᾷ Ἠ15 σοοᾶβ. 

2 Απᾶ Ἰο οα]ο Ἠϊπι, απά δαῖά 

ππίο ϊπῃ, Ἐοτν ἶ5 16 ἐῑναί Τ Ίοθατ 

Ὀπ]ς οἳ {θε οἶτο απ αοοουπέ ος 
ην ςἰοπαγᾶρβίρ: 10Σ Ίου τπβγθςύ 
Ὦ6 πο Ίοηπςο) 5ἰοπατᾶ. 

8 Ἴμπθυ {6 βἰοπγατᾶ εαἰᾶ ση {]ι- 

ἵη Ἠϊπιςε]ῇ ΊΠαί 5ο] 1 ο ᾖ {ου 

ΤΙΥ ]ογᾶ {ἰα]κείμ απαγ {γοπι πιο {1ο 
βοπατάςΙρ: Τ οαηποῦ ὧςι 1ο 
ρεσ Τ-απι αξ]ιαπιαιῖ. 

6ΗΡΕΚ ΤΕΣΓ. 
’ ' Αν. Δ 

σά ἐστι. ὃν εὐφρανθῆναι δὲ 
ν΄ ον 3/ ο ς 5 / 

καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφος 
Φ 5 / 

σου οὗτος νεκρὸς ἦν, καὶ ἀνέ- 
. Δ΄ Ν 3. κος 

ζῆσε' καὶ απολωλὼς ἦν, καὶ εὖ- 

ρέθη. 

0ΠΑΡ, ΧΤΙ, 
3/ Δ κ Ν 
Ῥ4 Ε.Ε. δὲ καὶ πρὸς τοὺς 

Δ 9 α 3]. / 
µαθητας αὐτοῦ, ᾿.4νθρωπόὸς τις 
ων / ΑΔ 5 / 

ἦν πλούσιος, ὂς εἶχεν. οἰκονόμον" 

καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς δια- 
σκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ. 
ὃ καὶ φωνῄσας αὐτὸν εἶπεν αὐτῷ, 

- / - 

Τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ; ἀπό- 
Ν / - 

δος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας 
Δ / ὴ/ 

σου’ οὐ γὰρ δυνήσῃ ἔτι οἰκονο- 
- 8 5 λος ας ὁὸ 

μεῖν. " Εἶπε δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ οἶκο- 
/ / ιά ιό ς ’ / 

νομος, Τί ποιῆσω, ὅτι ὁ κύριὸς 
-- Ν ώ , 

μου ἀφαιρεῖται την οἰκονομίαν 
ἀπὶ ἐμοῦ; ; σκάπτειν οὐκ ̓ἰσχύω, 
ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι. 3 ἔγνων τί 

ΤΗΥΙΕΕΟ ΥΕΠΘΙΟΝ. 

πὰτο 15 ἐπήπο. Τί πας τὶσΏ! 240 55 

Ὀθ πΙΘΙΤΥ απᾶ ο σ]αᾶ; {ον {ή 
Ώνγ Τγοίπου πας ἆθαᾶ, απά 18 

α1γθ αραἶπ, 9.7.8 Ιοβί; απᾶ ἴ8 

{οππᾶ. 

ΟΗΛΡ. ΣΥ1. 

ΑΝΟΡ 16 εα]ᾷ αἱπο ο 15. ἀϊξοί- 1 
ρἱ65, Τ]ετς πας α- οργἰαῖη τῖο] 
παη π]ο Ἠθά α θίθπατά; απἆ 
«Ἡρ πα οοοισθᾶ ἴο Ἀϊπι νοῦ 
ποσίῖησ Ἠἱ5 «ροββθββίοηΏθ. «Απᾶ 2 
Ἀθ οα]]6ά Ἰπα, απᾶ ραϊᾶ {ο Ί1πι, 
Φαξ ἐς νς. ναί Ἱ. Ίθας. οἳ 
Ώιθο2 «τοηᾶθν ἴαπ. αοοουπῖ, ος 
6νψ εἰοπατᾶςμίρ; {ου οι Σορηδύ 
Ῥο Ρδίεπατά πο Ίοπσου. Απά ὃ 
ει εἰίθπατά βαἰά πω Ἠϊπι- 
56ο] Ἁπαῦ σΠα]] 1. ἄο 1 Του 1 

1ονᾶ "Μα]ζεἰι απ’.Υ {1ο βἐεπατᾶ- 
ϱἰήρ ἔγοπι πιο; 1 οαἩ ποῦ ἄῑς, {ο 
ρες 1 απι. αθ]ιαηοά. Ι] Κπον 4 

1 Τε. γης τίσΏ{ ;”. ἔδει. Μ. Ἐοῦ. (Σαχ., δεῖ): «Βροκεν οἱ 5 «χρηᾷος; ἀπόδορ. Ἐαπᾶ., Οαπιρ., Τ]επα], Μανᾶοσῖς, 

σηνας 16 τα η 1ἱςε]ῇ ος Ρυεδοτ]δεᾶ Ὁσ Ίαπν, οαδίοπι, 1ΕᾷΞΟΗ, {8 ἐς 

βλ, ο ϱγορεγ  “ Μεοῦ” 16 ουφο]δίθ. 

Σ αἱ Ὦθ ΙΠΘΙΨ απᾶ Ῥο σἰαᾶ;”. εὐφρανθῆναι--καὶ χαρῆραι. 

Τη]5 Πίογαὶ τοπάεεῖπς Ῥτοσοπ{ς αἲ] ἴλαί ἴμο ἐοχί οοπίαῖης. Ὀλου]ά 

16 ο ἀθεπιοᾶ αἄνίκαδἷο {ο. Ιπίτοᾶποο 11ο σιῤ]εαίς, Ες Ῥησαςα 
παϊσΏ{, Ὦο επιρ]ογεά ({οΥ ἔδει εὔφραν. κ. τ..Λ.),  ὙΓο οασ]ιέ {ο ὃς 
1ΛΘΤΟ7 αλᾶ ο ρἶαά.” Ἔδει Ἠαθ Ὄεθυ ραταρμταςθά, “ ο ουσ], 

Ὦ7 Αησις, απᾶ 89Π16.]αΐου ἰταης]αῦοι5, Έτας., '' Ἰωρίατϊ ααΐεπι οὗ 

ραιάστο.”. Ἔσσα, ““Εσμή]οτανί γενὸ οὔ βαπᾶειο”. Μου, “ΟΝ- 
Ἱεοίανϊ ααίεπι αὗ ραιᾶετο οροτ[εβαί.”  ἀὔξολαα,  Ἰωατί ααίθσι 

οὗ οὐ]εσίατ ἄδοεραί,” 

κ «Ἠρ πας Ἰοθἱ;”. ἀπολωλὼς ἦν. Όαππρ. 8ο (Β. Ῥ.) ἵη ν, 24. 
Ἐβοπι. (“ Ί8 πας Ιπᾶρεά 1ο5έ ”). 

κ «ῃο:” οὗτος, Κεπᾶτίοι, ἸΓεδίεγ, Ὠϊσῖς,, Θαπνγεν. Β96 οἳ. 

9: 24, ποΐθ, Τπ 5ποῖ οοπίταοβῖοπε, “ ἐῑλο 5απιο”. 18 ποῦ {η ας, οἱ 

Ῥταςθηῦ, 

Ρ ο πασῦῖης:” ὥς διασκορπίξων. «Δπηρα8, ζζοπᾶ., Ὁδαυρο, 

ῬοηἨ, ὙΓα]καί., ΟαΠΠρ., Θα Υευ, Μ. ΤΠ8 πιουθ 1{ουβ] γεαᾶῖης, “ας 

ποθύῖης,” ἵ6 Ίθ5ς Ώτορας, αοσονᾶῖπς {ο ους 1έδως οφυσηά:. 

« «« Ώ0ΡΒΘΕΕΙΟΠΡ / Μ. 68 ο. 8 : ὃ, ποῖο. 

ἆ α Ὅγ]αί {ς ὑ]ςτ” Τῖ τοῦτο. Έλοῃ,, ΘΠ8χρ8, Ἐθπη, θοβῦ- 

Ἰ6έί, Μοτίοι, Ἰλαἰκεί, Ὁἶοἷ., Οαπχρ., Κεηᾶ,, ΑποσιἃἝς, ΝΜ., 49Υ7δΥ, 

Μινᾶσοῖς. Βο]νοῦξ, “ Ωαίά Ώου δε: . απά Β. Ἐν., 6 67, 

«Οα) ο8ἱ-οθ. Τε 19 ος εΠρίϊοαί ρήπαθο {ου Τέ ἐστι τοῦτο; 

Του. (Τμσ., τς). Οοπιραιο Ματίς 1: 27. 

ο. ε ΄ 

ὑπάρχοντα. 

Ῥαπγετ. Ἠοῦ. (Π1εΧ., ἐπ φετῦο): “Ἀποδιδόναι λόγον, 9ο βνθ 
αοσοαπῖ, {ο τοπᾶδε αη αοοουπύ -{ου. ἹἸωΐκα 16: 2.” Ἑτείεοι,, 

“γαίοπεπι γεάάρτο”. 8ο (Ἠ. Υ.) Μαι, 24 1411 23 : 41. Τ]κο 

20 :25δ. ἜῬοπι. 18 : Ἱ, εἴο. 

490 ποοοππὸ;”. τὸν λόγον. «Α8 απ οἱίογηαίίνο: τεπᾶεεῖπα, 

α ιο αροοαπθ  Βο 6. Ἰοείία, “ ἀῑρ Ἡεοϊπαπρ ;”. Τρευ., “ἷα 

οαρηία.”. Το αγ ἴ]1ο Ἰσαςί, είς 15 . 45 αοοαταἰ6, αξ “απ 

ασοοουτί.” | 
5 εερρηεί 6". δυνήσῃ. Τποπ., Θπατρε, Ί6ξΙεγ, Ῥοηυ, Φου] - 

16, Βαγεν, Άπρις, Κεπᾶ., Μ., Ἰλο]να]ι: 

 α αἰοπγατᾶ πο Ίοπβος;”. ἔτι οἰκονομεῖν. 30 (Οαππρ. Τηΐ6 
αγγοησθπηθηί 15 πας παίατα] Ίπαη ιοί οἳ πο Ἡ. Ὑ., ας ιο ααα]]” 

ατγ ἶς ποὺ βοραγαίσᾷ Ίτοπι {πρ Ρεποίραἰ τοσὺ. Ἰπ Ῥοϊηίέ οἳ δαρΙοι” 

Ἡψ, ἵδ 16 ἀρο]άεᾶϊιν ῬγθίεγαῬ]θ. 
{αρα αναγ;”. ἀφαιρεῖται, «Α8 8η α]ίογηαί νο, “ἴ6 ἠα]ίπς 

απαγ. Θο Ῥ]οοπιβο]ά (1. Ταῖ.). Ὑαἰκοβε]ά (" ἵ9 ἰα]ίηρ ένοπι 
πι”). Μ. 

} «ΤΕ ποπ!” ἔγνων. Ὕεξιεγ, Θλατρθ, Απρας, Μ., Τ{π6] να], 

Ῥομη, Θοαγ]είξ, απᾶ Βαπγεν. Μανᾶοεῖς (85ι., λὸκ»). 8ο Έη- 
ἀα]ο, ΟΊπηπηςς, (.οπονα τθυᾶσυ είς νου «Τ πο” (-- «1 κπον ”); 
Ἠ]δίπις, “Τ Καπου; Υαΐσ., Μου, Έτας., Ορςίο].,  δοῖο ; Βετα, 

ὔφοιεη, Φοἶνοξἒ, “πονί;” Ῥοὶμ., “ες πθθὲ;”. ο ὙΜοιίο, “ 1ο] 

πείς: ᾱ. απά Β. Ἐν. “{θ εαἰς;” Τρ6υ., «πο εέ;” Όαμ., “]ες 

νθεᾷ.”. Που. Ν, Τοεει., »π8. Της νοιο {5 ποῦ γεπᾶετεᾶ Ὁγ 

τοφοίυς, ἵπ 3ΠΥ οἴ]αι {ηδίηςς ἵη ἴ1θ Ἡ. Ὑ.: που ἄρθβ' “ τεκοἰνο” 

οσους οχοερί πετ. 



ΤΗΕ ἄΟΡΒΡΗΤ;, ΑΟΟΟΕΒΡΙΝα Το ΤΌΚΒΗ.--ΟΠΑΡ. ΣΥΙ. απι 

ΚΙΝ6 ΑΜΡΕ) ΥΡΕΞΙΟΝ. 

4 Τ -απ: χοβοἰνοά π]ιαί {ο ἄο, 
Οιαῦ πΊαν 1 απ Ῥας ους οἱ νο 
βἰοτανἀρΠῖρ, {Π6Υ πιαγ τθοθίτθ πο 
ἆαΐο ἠιθίτ Ίοιδο», 

ὅ 90 9 οα]]οᾶ ουθτγ οπθ ο Πῖ5 
]οχᾶ”5 ἀθυίονς επέο Λάπα, επᾶ 5ἱὰ 
ππίο Ώιθ Πνδί, Ποπ πιπο]Ἡ οπθβί 

έλοι απίο πιγ ]οτᾶ 3 
6 Απᾶ Το εαἰᾶ, Απὶ΄ Ἠαπᾶτεά 

πιθαξυχθς οἱ οἱ. Απά Ίιο βαἷά 
υπίο Πϊπι, Ταχκο {νν ΕΠ, απᾶ οἱό 

ἄοπη απἱοΚ1γ, απᾶ στίς Β4γ. 
Ἱ ΤποἨ βαἰά Ἰθ {ο αποίἈθν, Απᾶ 

Ποπ ἹάποἩ οποδὲ οι Απάᾶ Ἡθ 
βαἱά, Απ΄ Ἰππᾶτεᾶ τηθαξατας οἱ 

π]θαθ. Ἀπᾶ Ἡθ δαἱᾶ απίο Ἠάπι, 
Ταχ ἴπγ Ῥή], απᾶ πο {ο1- 
80019. 

8 Απᾶ {πο ]ονᾶ οοτηπιεπᾶεά ἴλο 

πη]αθέ αἰοπαγά, Όεοααδο πο Παά 
ἄοπο πΙβεΙγ: {ον {ἱθ ομ]]άτου οί 

Ες ποτ]ά α.θ ἵπ ἐιείγ σθπογαΜίοη 
ψίδογ ἴἶαν ἴο ολΙ]άτεν οἱ Ησμί. 

6πξΕπ ΤΕΣΤ. 
/ 9 αν . ποιήσω, ἵνα, ΄ ὅταν µετασταθώ 

. 3 / 

τῆς οἰκονομίας, δέξωνταί µε εἰς 
Ν ) Α 

τοὺς οἴκους αὐτῶν. ὃ Καὶ προσ- 
αφ ἷφ - 

καλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τῶν 
χρεωφειλετών͵ τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ, 

ἔλεγε τῷ πρώτῳ, 1[όσον ὀφεί- 
λεις τῷ κυρίῳ µου; ὁ Ο δὲ εἷ- 

« ν ΄ 
πεν, «Ἡκατὸν βάτους ἐλαίου. 

5 - Ν 
λαὶ εἶπεν αὐτῷ, Οέζαι σου τὸ 
γράµµα, καὶ καθίσας ταχέως 
γράψον πεντήκοντα. Ἰ "Ἠπειτα 
ἑτέρῳ εἶπε, Σὺ δὲ πὀσον ὀφεί- 

ε ν 8 ε 4 , 
λει; Ο δὲ εἶπεν, «Ἰικατὸν κο- 

/ ο) /. . » ο ρους σίτου. «Ἰαὶ λέγει αὐτῷ, 
/ : Ν / / 

ἄέξαι σου τὸ γράμμα, καὶ γρά- 
3 / . 8 5. 

ψον ὀγδοήκοντα. " Καὶ ἐπῃνε- 
μ / Δ / ο 

σεν ὁ Κύριος τὸν οἰκονομον τῆς 
1δ. / ο -., ” /. µ 

ἀδικίας, ὅτι φρονίµως ἐποίησεν 
Γ 5 Μ. 2 ᾿”- 

ὃτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου 
/ ς νὰ ο Δ 

φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς 
2 Δ ἎΔ 

τοῦ φωτος εἰ την γενεὰν την 

ΕΕΤΙΡΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

π]αῦ α] π] ἆο, εἶναῦ πετ  απη. 

ρα οιῦ οἳ {πο βἰοπανάξηΙρ,' 
ἴΠ6γ πιαγ τοασείνο τηθ {Πίο {Παῖσ 

μοιἈςθδ, Απά ιοβ]]ΐπς “"θα0] 0ΟΠ9 ὅ 
οἳ Πς Ἰογᾷ”ς ἀθὈίοις {ο Ἰΐπι, Ίιθ 
5ο]ά -ἴο πο Ἠτδι, Ἐοπ πο] 

οπθθέ έμοι {ο πηγ ]οτᾶ Ἱ Απᾶ 6 
Ίο φα1ᾶ, :Α. Ἰιππᾶγθᾶ πιοαξατοΒ οἳ 
οἱ. Απᾶ Ίιο βαῖἁ {ο Ἠϊπι, Το]κο 

Πιγ ὈΗ], απἁ αἰς ἆοπη απ{ο[]γ, 
απᾶ σπίο Π{σ. Τπεη Τε βαἱᾶ Τ 
ἰο αποίμαεν, Απᾶ ἸοἩη πας] 

οποςί οι Απᾶ Ίο βα1ᾷ, ΑΔ. 
Παπᾶτεά Πιθάβαχθς οἳ π]ιθαῦ. 

Απᾶ «6 δα161 {ο Πϊπι, Ταχο ἔιγ 
Ρ4Η1, απᾶ πῖίο ῬοϊσΏίγ. Ἀπᾶ 8 
Πιο ]οτά αρταἰθεά {ο απ]αδύ 
βίθγαγᾶ, Ώθοριδθ "16 Ἰπά ἄοπο 

ρτιάεη]σς {ος «πο οἰΙ]ἄᾶτοι 
οἳ {18 πγοτ]ᾶ ατθ ηοχε ργιάεη ὔ 
σψΏἩ τερθοῦ {ο "μαῖτ οπΠ σεη- 
θγαίῖοπ, ἔλαπ ἴιο ομ]άτοα οὗ 

κα χ] ἆο;”' ποιήσω. «ταγ απᾶ Ῥθογ (ἴαπ Απσπαθ), Ῥεπα, 

Βοατ]είί, Όαπγετ, 1 Ἡδἱνα]1, Μ. Ῥεὶρ., “ ἲς ἄοεη σα]:5” 6. Ἐτ., 

“19 [εταί ;” Τεν. “ µατέ ο. ΤΙ” 16 πθγο οκρχοβείνο οἳ ἀείε- 

πεἰπαξίοη, ποῦ εἰπιρ]γ α εἶσα οἱ Γωμτε αοίοη. (αγ {οι Απρις). 

! « ομ]ἴπς---ἵο ἠάπε,”. προσµαλεσάµενος. 388 οἱ. Ἱ :19, ποῖθ, 

Θο Ῥεπ. 

πι αθΑ0Ώ Ο0Π9:”. ἕνα ἕκαστον. ἈἘϊοοταί (Απποῦι), Κδπάγίαῖς, 
Ἐμϊννα]], Βαππγοτ. ἸΜαχᾶσοῖς (Θ7:., κά κά). Μοπ, “ππαπιβαθ- 
α1δ;”. Βεῖς., «ον ἱδσο]ῇς;” ο Ἰ)αίία, “ είπε ᾖθα]ίοιοι ; ” 

10ος., “ οὓᾶα ππο.” 

5 Αν λθη πγογᾶς 6ΟΙΠΠΙΘΠΟΘ ππἰ(ι οοπβοπαπύ δοππάΒ, “αμ” 

18 ΊΠΡΓΟΡΟΓ. 

9 “θ εα(]ι ς”' λέγει. Ὁλαιρθ, ἸΝοβίον, Ὑακαί, Ὀίοἷς,, Τ1εο- 

πα, Ὑπα]ς., ΑΤοηί., Ἑτακτηας, Οασία[ῖο, “ Ἱπαίθτ”. ἀὅδομαι απάἆ 

Βο]ιοῦέ, «ασ Ίο Ἡ. ., Ιοἰίοψῖης Ἰγπᾶα[θ, αςος {ιο ἵπιροι- 

{θοῦ Ἰποίθαᾶ οἳ ο ριοξεαί {εηςθ. 

5 «ρἱα]ίγ;”. ὀγδοήκοντα. 1ποπς5οῦ, Νοτίου, Ὠίοῖς, Βαμγεν, 

Οαππρ., ζεπᾶ., Απσας, Μ. “Ἐοατ-εοοίθ” ἵς ο,βοὶείθ. 

α «Ῥταϊθεα ;” ἐπήνεσεν. Βμα1ρθ, ΒαΜ7οΥ, 1 Πεν], Ἠλοίπις. 

Ῥεησᾳο], “' ζαυάαυἡ Ἐοὺ. (Τιοκ., ἵπ υεγὸο): "Το ρταῖθε πτιοῖν {ο 

αρρίαμᾶ." Τά. απά χθεπβοΙά, “ἰο ργαίνε;” Βτείξο]., ' ζαμᾶο.” 

η μῖᾳ γοιὮ οσουνς εἷν ἔἶπιες {π {ο Ἡ. Ὑ. 1Η 15 τομάετθά « ρτηίςο,” 

1 Οος. 11 2, 1, 93 (016) : ἵπ Ῥοπι. 16 ς 11, “]αιά !”. απᾶ οη]γ 
Ὦ πο Ῥτεβρυῦ ἀηδίαποἙ /' οοπηπεμᾶ.”. Τὴ16 ποαΏ ἔπαινορ 006υΓ8 

6ἴθτου πιοα ἵα ἐιο ἄγθεῖς ἠχΐ. Τη πἲ] ἔἶθεο σαος, με Ἡ. Ὁ. τοή- 

ἆθτα 16 Ὦγ {1ο οαιἠγαἰοαῦ ποια “ρε  Όηπ ἴμο οπου Ἠαπᾶ 

(1 ἔμο εχοεροη οοσπγ ης Ῥετε), “ οσπιπιοηή ”' 18 {16 χοπάρεῖηρ, 

ΟΓ παρατέθηµε, Ἱακο 25 :46. Αεΐς 14: 35: 20 : 85 οἳ παρί- 

στηµι, 1 Όου. 8:8;.οἳ ουνιστάνω, 3 Οοτ. δτ1; 61125 10:12; 

Οἱ συνιστάω, Ἐοπι. ἃτ ὅ; ὅ 181 16:1. 32 0ο).4 131 10 118 
(019) 19:11. 
Σαρ Ἰαᾶ ἆοπο;”. ἐποίησεν. 

8ο Βοασ]οίξ, Ῥ6σμγ (οα «Απσας). 

5 αργιάρηγς”. ᾽φρονίκως (ἄπαξ λεγ.). ΒΠ81Ρ8, Ῥέπη, ζεπᾶ., 
Βοατ]οίξ, Οατηρ., Τε, πα]], Μ., Απησας, ΓΙο[, Ἐοβίπδοη (Τιος., ἐπ 

υεγῦο). ο Ὑνεἰίς, “Ιἠσ]]οα :”.. απᾶ 9. Ἐν,  ρυπάεπιπιοηῦ ;” 

1ροῦ., ἡ ρναάθηζοηθηςς”. Κατω,  ργιάρηίεν 11ο Ῥε]ς. ας 

παρρῖϊψ ἐχρυεεςεᾶ {πο ἐλοισ]ιί Ὁὗ “' νοουπίολέθΙ/]ς”". (« πῖιὰ {ο6- 

βἰσης”). ο Μοσίο, ὁ πε] {ουοιοπσ]ή.”. Της [οΠοπίηρ τοπᾶςν- 

{ης 16 βασσεδίοᾷ {ο οοπβἰάργαίῖοη, “ᾗδ πασά ασὐεᾶ πε] {οτεἰποασλό 

---πΒνθ ππουρ {οτε(λοιισ]ιέ αν,” οέο. 

{ «έμο ολϊ]άνοη ;”. οἳ υξοὺ. «6 απ αἰζετπα[ίτο τοπᾶετῖορ Ἡστο, 
απᾶ ἵπ ἔλιο ποχό πιθπηβοτ οἳ {16 εοιίθποθ, “βοπ8.”. Θο Ῥπε]α]]. 

απ «πιο ρυπάθηό/”. φρονιμώτεροι. 66 ποῖθ 5αργα, οἨ 0μ]8 
νειεθ, Τίς αιγαπσοιηθηέ ο {πο Εθπίθησθ 15 τηοδὲ Αἰπιρίο οπᾶ 
Ρετερίσποαθ. 8ο 8μασρθ, αεί, Ὑγεείσγ, Βομτ]αίέ, Ῥοπη. 

Σα νι χοροοί ἔο;”. εἷ. Μ., Απρὶς. Βο Ἠορίπεοι (Τας., 
γενεά, ἐπ ᾖοοο)τ "1π γεερεαί {ο ἐλοίγ οωη πἐπεγαβίο, 1ος ση Ἡ 
ψΊοπι {ιο 1ένο, απά Ἠατο {ο ἀο.’. Ο08 οἳ ἴῑο εἰσπίβοσίίοπς οἳ εἰς 
Ἠοῦ. (1χ.) {5 “αν ἐο, ἐπ γεερεά {ο (Μοτο οουτθοί]γ, “πι 

χθβρθοῦ Μο) (τεκπε]] (ᾳαοῦεᾶ Ὁσ Ῥ]οοπιέ, Ν. Τεεί.), “ υπίο, ος 

{ος {λαίσ οἵπ βεπθια βίον.” 

Αἰογααίτο, “Ίιο Ἱαᾶ αοἰοᾶ.” 

5 Ωνοῖν οπΏ 1” ἑαυτῶν. Τβ6ϊπαΠ, Απραβ, Ἠοβρίπδοη (18,, 



112 ΗΒ ΟΡΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝα ΤΟ ΤῦΌΚΕ.--ΟΗΑΡ. ΧΥΊ. 

ΚΙΝά ΖΑΜΕΘ) ΥΕΗΘΙΟΝ. 

9 Απά 1 βαγ ππίο τοι, Μο]ο {ο 
γοπγβε]νος {ϊεπάς οἱ ιο ΠΙΒΠΙΠΟΗ 
οὗ ππήρ]ιέθοιδηθες; λαοί ππεπ Υθ 
Γα1], Τ6Υ .πίαγ τθοθῖτο σοα Ἱπίο 
οτετ]αρίπο Παρίαωμσοπό. 

10 ο ναί 19 Γαία] 1η λαῦ 
π]ίσα {5 1εαςῖ, 5 {αλἰμ{]. αἱδο Ίτ 
ΦηποὮς απᾶ Ὦθ {λαῖ 15 υπήτιδὺ 1η 
1θασί, {5 απ]α5ῇ αἷςο Ίπ πιποἩ. 

11 Ἡ ᾖλδγείοτθ 7ο Ίατο ποί 
Ῥθυν. {αλ α]. Ἱπ πο πητὶσηἴθοις 
ΙΗΔἨΊΠΙΟΠ, ὙἩο τσ] οοπιπη{ {ο 
-γοιν ἐταδὲ ἐλο ἔγαθ ἶολος 

19 Απᾶ Ἡ το Ἰαγο ποῦ Ῥθεῃ 
{1Η} ἵπ ἴπαῦ ὙλΙο] ἵ5 αποίηεν 
πιοη 8, ο αα]] σἶτο τοι ας 

απεες 1ΕΣ2, 

ἑαυτῶν εἶσι. ' Κἀάγὼ ὑμῖν λέ- 
[ή ε .. / 3 

γω, ΠΠοιήσατε ἑαυτοῖς φίλους ἐκ 

τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας, ἵνα, 
ο 3 / / ς - . 

[όταν ἐκλίπητε, δέξωνται ὑμᾶς εἰς 
Δ ο / 1 ε 

τας αἰωνίους σκηνάςν. '' Οπι- 
χΧ 3 3 ή Ν. 5 - 

στος ἐν ἐλαχιστῳ καὶ ἐν πολλῷ 
/ 

πιστός ἐστι. Καὶ ὁ ἐν ἐλαχίστῳ 
εά Ν 4 - ο) / 3 

ἄδικος καὶ ἐν πολλφ ἀδικὸς ἐστιν. 
11 5 5 - ὁ29/ η 

εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκφ μαμωνᾷ 
π 9 . ν 5 

πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, το ἀληθι- 
ΔΝ Α / 

νὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει; ᾖἹ καὶ 
». 3 ο. / 9 3 

εἰ ἐν τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ 
0. Δ ῤ 

ἐγένεσθε, τὸ ὑμέτερον τίς ὑμῖν 

ΏΡΥΙΘΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

ΗρΗί. Απά 1 ραγ {ο οι, Μα] 9 
{ου οιυγδείνοβ ᾖήθηιάς. Στ] 
1419 πητ]σ]ίθοιςδ ΠΙΑΠΙΠΙΟΠ ; 1]αῦ 
σΊιθη Υο {π1], "1167 πιαγ τοροῖνθ 
γοι Ἰπίο δίμο εγοτ]αςήτηρ Παβί- 
{αΐοπ8. ἘἨοθ π]ο ἶςρ (Μἱ 
εἴῃ δις 1θαςί, {9 αι α] αἶδο ἴπ 
πιισἩ, οπᾶ Ίο πΊο {5 πη]αςέ ἵπ 
ια 16μςῦ, ἵ5 απ]αςί αἷδο 1η πηπςὴ. 
Ἡ Ἱοτετοίοτς, 7θ πατε πού Ώοεῃ 
ῥα1Ην(α] 1η {πο πητϊσ]έθοτς παατη- 
ΤΟΝ, ἄπ]Πο οφ] οπέταξέ {ὲο γοι 
Πιο ίταθ ϱἰοζοες Απά Ἡ-γεο πάγο 
πού Όθου {αάΗμήπ] 1η ἐλαῦ πηλ]ο] 
Ἰς δαποίΏθτβ, νο Ἀπ]] οἶγο 

κα 0 

τ]ήσἩ ἶς τους οπη ὃ 
19 Νο εοιταηύ ϱ8Ώ 561Υθ6 ἔπο 

πηαβίθΓΒ: Ίος οἱί]πθι 1ο πΙ]] Ἱαίο 

δώσει; 16 Οὐδεὶς οἰκέτης δύνα- 
3 / / ΔΝ 

ται δυσὶ κυρίοις δουλεύει ἢ 

γοι ἴλαί π]]οι 16 Του οἨΏ ῇ 
Νο 5οιγαπί ϱ.Π 56759 ἴπγο τηᾶς- 15 
68; {οτ 16 π] /οἶίμοι Παίο 

γενεά, ἐπ ᾖοσϱ). Ἑ. Ἐτ., “Ίεας ρτορτθ ϱεηοταίου !”. Ἠπ]., “Ίου 
Ῥτορσία ϱᾳεπογασῖοηθ.””. 

ΞἁΤῇος γουτερνεξε;” ἑαυτοῖς (ἄαμνας οοπιπασοᾶ!). ΤΠΟΠΙΚΟΗ, 

Ῥοπη. “Έοτ” αροοτᾶᾷς ππὶὰ Ῥτεβεπ{ πδαρθ, ἩἨθη 16 Ῥτεροβ)ῆοη 

8 οχριθβεοᾶ. Ἴπο οεθὮ οπαῖο 15, ἵπ Εῖς οοπβἱτασβὔοι. Απο 

οπαϊεείοα Ίοτο που]ᾶ Ῥο αὐοπᾶεᾶ π]εῖι 6οπιο οὈροιγ]ϐγ {ο ο0ΠΊΠΙΟΠ 

τορθυς. 

Σα ας” ἐκ. Τλοπι, Ῥεπη, Βοατ]εἰξ, Οαππρ., Μ., Μανᾶροῖς, 

106π., “οοπ..  Όηθ οἳ 11ο εἰση]βοαίάους οἳ ἐν ἵδ λαί οἱ “ ἴῑα 

{ποίγωπιεπέ ΟΥ πΊθαἨ5, 7γοπιν δὴ, πθι πηῖοῖ αγ ἐμίαρ ἶς ἆσηο 

Ἐοῦ. (Τχ., η 60ο εἰ ου). Όοπιρατο ον. 8:18: 1112, 61 

18 : ὅ, 19. 

Σ «{λΛο αητὶσλίθοας ΑΟΙΙΠΙΟΩ;:” τοῦ µαμωνᾶ τῇ ἀδωκας. 

Τ]ὴς ἶ5 ο Ἡοργα]σπι {07 μαμωνᾶ ἀδίκου, απᾶ 5λοπ]ᾶ Ὃς γοπάργεᾶ 
35 ἵπ (Ε. ἵ.) ν. 11. Οοπηρατὸ τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας, γ. 8, 
Απᾶ ὅ κριτὴε τῆς ἀδιίας, ο). 19 16. Θο Οπαπαεσ, Κοπᾶ., Μ. 
ῶο Ἰείΐε, “ ἄεπι πησεγθολίθν Μαπιπηση τ”. 126Υ., “ Ίας νᾳπεζαξς 
Ἰη]πείας: . Βεὶρ., “ οπγθολἰναατάίσεα ἸΜαπιπιοη.” 

κα «{1ογ πιαγ τθοθῖτο γοι ;”. δέξωνται ὑμᾶς. «Α5 οἩ οἱίεγηαίῖγο 

τοηάρείης, “76 πιαΥ δε τεοδίνεά.” 9ο Τοπη., ἸΓακοί, Ὠ]οἷς., Μ. 

Τη {μία οα5ο, ἴο γορ ἵ6 τερανᾶρά Ας ἵπαρειδοηα]. Τη ροϊπί οἳ 

ΕΑοῦ, ας Ἰτπίασρ] οΏξειτας, “ ἵπ ερίθυπα απίοπι ἀοχη]οϊμα τεοῖρῖξ 

πο τῖαί Ώθις” Τενδαὶ εχΧβοίηεςς ἀθππαπᾶς 1 τεηᾶετίης “' λεγ 
πια τοορίτο σοι,” ]ή]ο νο ἐλλοπσλί ἀθείσπεα {ο Ὦο οοηγεγεά 1, 

«νο πια Ῥο τοοεϊγεά” ται: "Ῥ]ητα]ϊς Ἰδοιέαν, ααοπίαπα 

Ῥιβοερ]ῦ φίλονε αἆ αποᾶ το[ετή ἀθλοαί, ππᾶθ ποη πεοθεςθ 656, τῇ 

δέξωνται οππα ο) Ἱπιρειεοπα]ίέατ Ῥοβίέαπι ραΐρτηπς, Ίιου β6ηδα. 

γεοραπέπα.  Ὑπ]ς., Νοπῖο, Ίχαβ., Ῥεσα, Βομοίέ, ἀὅβομεῃ, “γοοί- 

ρίαπε νοβ;”. Οαρία]., '' απ ὑέπηέ τος; ”. Βεΐσ., “ 1] α πιοσεη οπί- 

{ρπσον;”. ῶ6. ἨΓεϊίθ, “οἵο οσο αα{ησμπιθη :”.Β. Ῥδ., “ Ἡς γοις 

τοςοἰνεηῦ ;” 1065., “ οϐ τοοῖραν ;”. Τί.]., « ν τίσεγαπο.” 

Ρα {1 ογεγ]αβίῖηο: ἹαὈϊβλίομς; ”' τὰς αἰωνίους σκηνάε. Τ8ομΗ., 

Βματρε, ὙΓεείγ. Τ116 αγίἰοῖθ ἵ5 τείαϊποᾶ οἨ ἐῑιο ᾳτουπᾶ {Παῦ σκηνάε 
1 οοπ{ταδἰθᾶ πξ] τοὺς οἴκους αὐτῶν, ἵπν.4. Ἱἵα οἴπει πουᾷς, χο 

βἰοπατά οχρθοἰεά ναί Ἠής 1οχά/ς ἀροίοτε πγου]ά τοοσίνο Ἠάπι ἵπ μλαίν 
Ἀσμςος, Τ{θςθ Ἡοσβες πγετο θατἰΠ]γ, ἱεπιρογα]. . Επί ἴ1θ πιαηξίοης 

Ἰωέο φἨ]ο 11οδο ππο οὈεγοᾶ 11θ Φανίοπτ5 οοπηπηαπᾶ, πγου]ά Ὦε το- 

οαϊγδά, ποτε Ώεαγεπ]γ, εἰεγπια], πε ἀἰδήποίῖοηυ 185 Ὀτουσᾗῇ οαῦ τὴ] 

Τπηοχθ {οσο Ὦγ ιο αγσ]θ σὰς. Τ]ιο ατήίο]ε 15 τεϊαϊπεά Ὁψ Νοτίου, 

ανα ϱἴογηα] ἹαὈἹαάοπς ο”. Θα πγετ απά Ἐλείπις, “πε εἴθγπα] {αρευ- 

Ώασ]ες ἡ Οαπιρ., “ἰμς εἰβγησ] τπδηδίοπς:”. Βεῖρ., “ ἄθ εεαγῖρο ἔαῦει- 
πακοῖθη ;’. Τιαλοτ απᾶ Ώο Ἰείίο, «ἀῑς οπίσει Ἡ Πίίου :” .Έτ., 
«θα ἑαθειπασίας όέοσηε]ᾳ ;”. 5. Ἰν., “68 ἐθηῖες ἐίριπεῖς ; ” Ίδας., 
«]ας Ἱαδϊίαοπες είθιπας;”. Ῥϊοάα, πο) ἑαὈετηασοα]ί εἰογηί :” 

Ὄαη,, “ἄθ εγίσο Βο]ΐρετ. ᾿ . ΟαπιρΏεϊὶ τοτααι]ες ον Ελίς Ῥαξεασο : 

«Τη ατίο]ο Ίας Όθεη Υ6υγ Ἱππρτορθε]γ, ἵω 115 Ῥαεδασο, ογετ]οοῖς- 

ο Ὁσ ον ἐταηξ]αίοις. 16 αάᾶς {ο ια ρχθοϊδίου, απζ, οοηβοςαεη/(γ, 

το {19 ροςρ]οαίἡσ οἳ {πα αρρ]ἰσαΜῖοπ.” 

5 επ 116 Ἰοαςῦ :”. ἐν ἐλαχίστῳ. Θο (Ώ. Ψ.) ἵπ λε ποσέ Ίπεπῃ- 

ρου οἱ 1θ φοηίθποθ, ὝΓεβίασ, Καπᾶ., Ἰγπᾶσ]θ, Οσαππιασ, επατα, 

Ἠλοίπς, Ὑπαὶς., Μοπί., κας, ὔδομθι, “1η πηἰηίπηο ;”. Οαξία]ῖο 

απᾶ Φοποῦί, “ ἵπ νο ππίπια. Ῥε]σ., “ ἴπ παϊηςίθ «ΑΙἐομαξίνθ 

τεπᾶθπίης, “ἵπ 8 γ6ιγ 1ο,” ας (Β. Υ.) Τακο 19:17 (ἐν ἔλαμέ- 
στῳ). Ἱ Όογ. 4: 8. 9ο Αησάς απᾶ Μ. 

ἆ ««πμο ση] οπίταςὺ; ”. τίς---πιοτεύσει. 

1ε7, Ῥεηη, Νοτίοα, Οαπιρ., Μ. 

Ὀλατροθ, Τποπι., 168- 

5 τῇ] ορίταςέ;”. πιστεύσει. Ἐεηᾶ. «Αηρας, Σποπι.,, ΘΗαχρθ, 

ἸΜεξίεψ, Έσπη, Νοτίου, Οαπηρ., Τηε] ναί], ΔΙ. 

{4ο γοας. ὑμῖν Ἐεπά, Τοπ, Βλ81ρο.. Έετηαρς ἴμε 
Ῥναςθ : οηἰχαςὺ γοι νι 19 να 21ο” ποπ]ά Ῥο ρτε/[εταΡ]ο, αθ 

πιουθ Ιάϊοπιαίο, 9ο Τ65]ετ. 

δ αβηοίμθις!”. ἀλλοτρίῳ. Τλοπα. Έματρο, ἸοεΙεσ, Β97εΥ, 

Καπᾶ, Απααε, Μ. Όοπιρατο Νοέ 25 : 14-20. 

μα τῇ] αἶναο;”. δώσει. ὙΝεδίεγ, Ῥοατ]θίί, οτίοπ, Ἰ αἷκο[ε]ά, 

Ῥίας., Ορηρ., Κεπᾶ., Μ. 

ὁ ρου. ἡ, Τίς 6 ἐπε αρρτορχῖαίθ ρ]ασθ 1ος {16 οοη]αης: 

ση, ποοοτᾶΐηρ ἴο οἩΣ εδις ζοφιιοπά!, 88 Ἠε]ὶ α5 {ος ερΊοπψ. ο 
Ἐαεπᾶ., ΝΤ. Τποπα., Ὠἱοῖς,, ΘΑΝΥΕΓ, 
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ΚΙΝα ΖΑΜΕΕ) ΤΕΠΡΙΟΝ. 

Ώνο οπ6, απᾶ Ίογθ {1ο ολους; οἳ 

οἱξο Ἡο πι]] Ἱο]ά {ο {1θ οπο, απᾶ 

ἀθδρῖδο ιο οἱιαγ. Ὑ9 οαηποί 

βο1γο (σθᾶ απᾶ πιαηπιση. 

14 Απᾶ {ιο Ῥ]ατίβους α1δο, π]ιο 

ποτο οοτοίοις, -Ἠθατᾶ αἰ] {πας 

Ώήπσς, απᾶ ἴιογ ἀθτὶᾶρᾶ Πτι. 

16 Απᾶ πο βαἱᾷ τπίο {λοπι, ο 

«το ἴιον πο ἠαβψ γουτεε]νες 

Ῥεΐοτο πιθα; Ῥαῦ ἀοά Ἱεποποί]ι 

γους Ἰδατίς: 1ο; ἐλπαί Ὑ]ήοὮ 15 

ΠἱσΠ]ψ οείθεπιθά 4πποΏσ πιθη, {5 

αροπηαδίοη ἵπ Ίο βἰο]ή οἱ αοᾶ. 
16 Τ]ο Ίαπ απᾶ ια Ρτορ]ιθίς 

«υθγο απ] ᾖοἶπ: βἶπορ {μαῦ πιο 
ἴιο Ἰάπσᾶοπι οἳ οά 15 Ῥτοασ]ιθᾶ, 
απᾶ 6τ6τΥ πιθη ῬτεβςείἩ Ιπίο ἶν. 

17 Απᾶ {6 ἵ5 οαδίου {ογ Ἀθατον 
απά οατίῃ {0 ρα58, ἴπαπ 9Π6 Πίῆο 
οἱ {1 Ίαπγ 1ο [1]. 

6ΒΕΒΕΚ τΕΣή. 
4 8 ο / ' 9 ν 

γαρ τὸν ἕνα µισήσει, καὶ τὸν 
ο 3 /. Ας Δ 3 / ἕτερον ἀγαπήσει' ἢ ἐνὸς ἀνθέξε- 
ται, καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονή- 
σει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν 
καὶ μαμωνᾶ. 

19 3 Δ ο) ΄ 
Ίκουον δε ταῦτα πάντα 

Ν ε ο) / 

καὶ οἱ Φαρισαῖοι φιλάργνροι 
ή / 

ὑπάρχοντες, καὶ ἐξεμυκτήριζον 
/ 5 - 

αὐτόν. ᾖ15 καὶ εἶπεν  αὐτοῖς. 

"Ὑμεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες έαυ- 
Ν 3 - / 

τοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, ὁ 
Δ χΧ / Ν 

δε Θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας 
ε - 4 κο Σ 3 ΄ ς 

ὑμῶν' ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψη- 
Ν ο - λον βδέλυγµα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 

3 

ἐστιν. ᾖἸὃ 'Ο νόμος καὶ οἱ προ- 
φῆται ἕως ᾽ Ιωάννου: ἀπὸ τότε ἡ 
βασιλεία τοῦ Θεοῦ εὐαγγελίζε- 
ται, καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται. 
µτ Ἐὐκοπώτερον δέ ἐστι τὸν οὐ- 
ρανὸν καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν, ἢ 

ΒΕΝΥΙΡΘΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

{ο οπς, απᾶ 1ογθ 1ο οὔμαι; 

1οτ Ἡο νη]] 1ο]ᾶ {ο ἐν οη6, απᾶ 

ἀεβρίεο ιο οίμεν. Ὑ6 σαπ πού 

66γγο οᾶ οπᾶ πιαππποη. Απά 

Ώιο Ῥπατῖςεος, «Ὀαῖηρ 11ογοτς ος 

ΠΙΟΠ6Σ, παἱεο ᾖθατά αἲ {οξο 

Πήπος, απᾶ "16Υ εοοΒεᾶ αὖ Ἠΐπῃ, 

Απᾶ 1ο ραῖᾷ {ο {επι Ὑ6 ατα 

ο(οξο ἵπο αβγ γοαγβο]τοε 

Ῥεΐοτο δη; Ῥπί ἄοά Γποποαίι 

γους Πθατί5; {οτ {αί σ]ῖοι 16 

ήσ]]γ δβίθοπιεά απποπρ π16Π, ἶ6 

ΡΠ. ο ροπιήπα ον 1η {19 βἰσηί οἳ 

οά. Το ΊΩπ απᾶ ἴπο ρτορ]- 16 

είς ὤΏετε ππ] ᾖοῦτ; εἶπου ἴλαί 
πιο πο Ἰπρᾶοπι οἳ οᾶ 5 
Ρτθβο]ιεᾶ, απᾶ “ΕΥ6ΥΥ απθ ῥ1685- 
οί]ι Ἱπίο Τ6,. Απᾶ 16 16 θαβῖετ 
{0Υ Ίιθαγοπ απᾶ οατ{ῃ τίο ρ858 
αγ, "παπι 07 οπς Ο0έ]ο οἳ ἴ1θ 

1 

ο. 1 «ρς” ᾖ, 

Ἠποις, 

 Ἐ]εο” (οορῖεᾶ ὮΥ Ε. Ύ. οι Τγπᾶα]θ) ἵ6 5αρου- 

Τὸ 19 οπή Μοᾶ Ὁγ Καπᾶ., Τποπ., ΤΠεἱγνα]Ι, Μ., μαυρο, 

. α{λργ αοοβθᾶ οἱ; ἐξεμυκτήριζο». 

Ίπσ οὐ}, Μ. ἈῬου. ος. τι οετὸο) : 

Μοσίος, ὮΓαἷκε[, { «εοοῦ- 

“Το δοοβ αἰ”. ΤΗΐ6 τετρ 

Ἠγερ]εσ, Νοτίου, Ἰ) αἷκεί,, ΦαΥΥοΥ. 

κα ροῖπο τ”. ὑπάρχοντε. Τηε]παΙ]. Τ16 ρασαἱρῖαὶ οοηβίγαο- 
ση 19 τοἰαἰηθᾶ, α5 {πο ρβταςο “ πΆο πουο Ίοσδιβ οἳ πιοποσ”. 18 

απιρίραο!ς. 1Τὲ πια ἀπιρ]γ (λαοί α ορτἰαῦα ρογίίοπ, οἳ νο Ῥματίεοες 

πτετθ Ίονεις οἳ πιοπαγ, ππθι ἵπ αοῦ, ἐπ οπατρε ὮΥ {μα αςο οἳ ο 

Ῥαχῄοῖρ]ε ἴς τηαᾶς ϱοπογαὶ απαϊηεί 6ἶια βοοί, Όοπιρ. Μαέ, 28 :14, 
Βοα]εἰό Ίας “ Ῥεϊησ.” 

1 «ογθί Οἳ ΠΙΟΠΕΣΙ” φυλάργυρο. Νοτίου, Ἰακεξ, Μ.-- 
Τ]ιοπι, απᾶ Οµηρ., . πιο ]οναᾶ πιοΏογ;”.Μιτάσοῖς, “ ἴογ ]ογοᾶ 

πιοπογ’ στι, Ί95 οὔσι ςαλδῤ. Ἠοῦ. Ν. Το, ηοὸ "Βπὰ, 
Ἐοῦ. (1μοΣ., ἐπ οεγδο), “ πποπογ]ονίης }”. Ἑτοίκο]ησῖᾶον, ααγσοπίέ 

απιαπε. τα 2 Τη, 6 : 10, ῑ πουΠ φιλαργυρέα 16 χοπᾶστθᾶ ἵπ 
ιο Ἐ. Ὑ. “ους οἳ πιοΏθγ.”. Φι]άργυρος οσου1ϐ ΟΠ] Ἡθγθ, απᾶ 

2 Τίπι, ὃ : 2, ν]ιβτο 16 {5 τοπάθιοᾶ “' οονείοας.;. Τη αἱ οἴλοτ οαξες 

ππετθ “ οονείοις” οσοστς (1 6ο. ὅ : 10, 11: 6 : 10. Ἐρὰ. 6: ὅ), 
ιο ἀπεο]ς πονᾶ 15 πλεονέκτης. Ὦγ τθηᾶστίης 2 Τϊπι. (5 αΏογο 

]ουαιβ οἳ πιΟΠΕΥ ”}, π8 Ἴαγθ α πηί(ουπι ἰπαηβ]αδίου. ο Ἰλγείίς, 
“ἐπε]ο]ο ἆας (εἰά Περίαη ς”' Β. Ἠτ., ' απααίευτς ἄπτρεπί :”. 1βου., 

"απιβᾶστος ἆρ] ἀἴπονο.” 

τα 6 ϱ]ςο:3 καὶ. Ἀαπρτοας παϊδίακας οσσας {η ἐο Ὦ, Τ. ἄοπι 

Εἰνίης “4ἱ5ο”. ο Ὁποης ορίου, Τ1ε οοτταοῦ τα]θ 1 {ο Ῥχῖης Ἡέ 

85 πεαγ αν ρορεδίε το Εἶναί ποτά, π]ιος εἰσπῖθοβίίου 16 πιοβῖβας, 

Τη ιο οαθθ Ῥο[οτο τπ5, ἐς που ἶ5 “Ἠθαχᾶ ;"' Ἱ, ο,, «πο Ῥ]αγίεθρς 

8]5ο Ἰδατά,” θἱο. Ὁ. Εν.  οπεπάαϊεηῦ θιςεῖ:.. Ὀϊοᾶα τί,  πἀϊναπο 

8ποᾗθ;” Ώαμ.,  Ἡδτίς ορβ8α.” 

οσσι1ς {η οπο οἴ]οι Ἰηβίαπος, τἰσ., 1μαίκα 28 τ 95, ὝὝετο 1ὲ εοι]ά 

τθσεῖνο {πο βαππθ {γαπε]αίίοι. Τῆο ρτεροβῖῖου (ἐκ) 18 ἐπίρποίυε. 

1Λάᾶε]] (ωυκτηρέξω). ΤΠ8 εἴπιρ]θ [ονπα μυμτηρέξδοµιαι ο0οιτ8 Ὀαέ 

οπ08, αἱ. 6 : Τ. Α5 {πο αἰπιρίο γοτΏ Ίας ιο εἰγπιο]οσίσα] {οχσθ 

οἱ ἑωγπίπις περ ἰα ποδε αἲ (ἀετίάϊπα), οἳ, ἵπ πιοάδγη Ρ8ΣΊ8Π08, 6πεοί- 

πα αἱ ΠΕ, ἐκμυκτηρίζω Ἱδ πιοξδὺ Ῥτορετ]γ τεπᾶετεᾶ Ὦγ α δἰτοηρες 

οσρυοεείοη, “ποοξ δ.”. Ῥτοίςα]ι. (η υογῦο) 1 “Ἀαδο αἆωποο 5ιΕρε- 

ἀο, ἐγγέάεο, αθ]αποῖα ποῦίοηθ οοπζεπιρθᾶς.’ Ἠοῦ. Ν. Τοεἱ., 193. 

Ἐεὶς., “σῇ Ἱεπολίπιρίεα :”. Ώο Μαιος, ή ναιδμποίοπ;”. 1065., 
α οβσαγηθοίαπ.” 

᾿ Ῥτοεεηῦ πξασο 1θ(πῖτθς 

Βο Ιζαηᾶτῖοῖς, 

9 «ήλρβο πἩο ]πςΙ[γ ;”. οἳ δεκαιοῦντες. 

κ Όλος” γαμος ἔἶνατν « {πο Ῥε[οο 1ἱιθ τε]αίῖτο. 

ὙΓα]κοξ, 

Ρ «ᾳη αροπήπαζίοα;” βδέλυγμα. Ἰλοπι, Ῥ81ρθ, Ίλ6βΙ6Υ, 

Βοατ]αέζ, Ἀονίοι, Μ., Φαγετ. ἈῬΒε]σῖο, “681 ᾳτουπα];”. ο 

σγοίϊία, “« οἷη ἀνᾶασ];”. 9. Ἐν.  ππο αὈοπήπαίοη λα] απ) 

πυροπήπασίοηθ.” 

α «ΘΥΟΓΥ οΠ8:” πᾶς, ΤΠΟΠΙ., Ώμβχρο, Βοαγ]αίξ, Έδηῃ, Ν οσίου, 

ὙΓακοε, Βάνγεῖ, Κεπά., Μ., Ματᾶοσίς, 6ο οἱ. 14 «11, ποίθ, απά 

.Τ., 6:40 11 : 10. 

: {0 ρας58 ΝΑΥ1”. παρελθεῖν. Ῥο (Β. Υ.) Μα, 44 : 95 

Ἠπουῖς 19 : 81 (016). Τε 21 185, 98. 3 0ος. ὃ :1Π. σας. 1:10. 
9 Ῥείΐ. ὃ :10. εν. 21 :1. Βοαπ]εί, Ῥαπη, Νοτίου, ναοί, 

Ὀῖαϊς,, Βαννγου, Απσαβ, Τ Πε]σα]!, Μ., Ἐοῦ. (1π.). 

5“ ῄναη Του)” ἢ, ὙΝαβίογ, Μ., Ῥοπη, Ὠἱοἷς., Βαηγος, Απσις, 



ατά ΤΕΕ 408ΡΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝαά το 1ΌΚΗ.- -6ΒΑΡ. Χτι, 

ΈΙΝΟ ΙΑΝΕΕΞ) ΥΒΒΗΡΙΟΝ. 

16 Ὕμοβοθγου Ῥρυοί απαν 
μΐς σ{ο, απά πσττλει αποί]θυ, 

οοιηπη ήθίι απ]ίθυγ; απά π]ο- 
5οετοτ πιαντὶθίη ποτ ναί 15 ραῦ 
ΝΟΥ ἴροπι ᾖε Ἠαςραπᾶ, οοπιπηἡ- 

6] αάπ]{θνγ. 

19 Ἔπετο παδ α οογἰθίπ τἶσ]ι 
παν, Ὑη]οἩ Ίνας ο]ο[]θᾶ ἵπ ρατρὶο 
απά Ἀπο Ίπθη, απά {αχεᾶ 5υπιρίη- 
οπε]γ εταυγ 4: 

90 Απᾶ {ἶνοιο παδ 8. ο6Υ{ὖπ 

Ῥεσσαν παιηθᾷ 1µαζαγ5, σήο]ι σας 
Ἰαἱά αἲ Ἠΐ5 σαΐθ, {11 οἱ 6οτ6ς. 

91 Απά ἀθβίτῖπς {ο Ὦο {θᾶ σέ] 
ιο ογυπι0ς γ]ήοῖ. {861 {τοπ {1ο 
τίαῖι πιατ/ς ἰαρίθ: πποτθουΥος, {6 
ἄοσς οαππθ απᾶ Ἡσ]κεᾶ Ἠ]5 69168. 

98 Απά 16 ο8Π1θ ἰο ρα85, ἴ]ιαῦ 

απρεκ τησ. 
. { 

τοῦ νόµου μίαν κεραίαν πεσεῖν. 
18 . ες ο» / Δ . 

]]ᾶς ὁ ἀπολύων την 'γυναῖκα 
. ρν / 

αὐτοῦ καὶ γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει" 
-- Χ 

καὶ πᾶς ὁ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἂἄν- 
ΔΝ 3 / ) 

ὃρὸς γαμῶν µοιχεύε. Ὁ 'Αν- 
΄ κά / 

θρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ 
᾿ / / Ν Γὸ 

ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ Αύσ- 
σον, εὐφραινόμενος καθ ἡμέραν 

λαμπρῶς. .. πτωχὸς δέ τις ἦν 
/ 

ὀνόματι «4άζαρος, ὃς ἐβέβλητο 
. Ν α . ε 

προς τον πυλώῶνα αὐτοῦ ἡλκω- 
µένος, 3 καὶ ἐπιθυμῶν χορτα- 

3 Ν ” Α. 

σθῆναι ἀπο τῶν ψιχίων τῶν 
/ . .ν .ν 

πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ 
/ 3 . Ν « ΄ 

πλουσίου" ἄλλα καὶ οἱ κύνεο 
ἐρχόμενοι ἀπελείχον τὰ ἕλκη αὐ- 
τοῦ. ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν 

ΠΠΝΙΡΠΙΟ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

18 ἴο {α]. «νου οπο π]ο 18 
ραξίοία ο παν 9 νήο, απᾶ ταν” 

γθί] αποΐλαν, οοπιπηϊ 6ί1ι α]- 
ί6υΥ ; απᾶ 6νετγ οπο 110 τΠ8Ι- 

χἱθν Πδν "πο Παίμ Όθει ριύ 
ΑΨΑΥ {νοπι Λε Ἱαδραμᾶ, οοἵή- 
πηθοίι αθπ]ίθυγ. "Νου, {ποσα 

παδ ἂν οργίαῖη το Ίπαη Ὑ]ιο 
85 ο]οί]ιοᾶ {π Ῥανρίθ οπᾶ ἄπο 
Ἠποτ, απᾶ {πισᾶ  φππρίαοιξ]γ 
6Υ6ΙΥ ἆαγ. Απά ἴοτο τας ἃ 
οβργἰαίη "ροου ΄ιαη, π8Πιθᾶ «Τν.σ- 
ατα, 3Ο Ίγαδ ]αῖᾶ αἲ Π]5 σαΐο͵ 

{αῇ] οἱ εοτθ5, απά σ]οησίπο {0 Ῥο 21 

{6ά πι ἴπο ογαπιὈς π]ήσἩ {6]] 
{τοπ {19 τὶο]ι "πιαπ)ε ἰ80]6; "ας 
θσαπ {ο ἄοσς ο8π1ο, απᾶ Ἡσ]εᾷ 
μῖς 8οΓ65. Απᾶ 16 «8119 {0 ρα5ς, 25 

Τ16 {αοῦ {ας αἰπιοδέ ον οπς π]ο αἰθοπρίβ {ο αποίε {Π]ς ραβ- 

βασθ ας ές δἰαπᾶς ἵπ {1ο Το, ., βαρρ]ῖες πο πνονᾶ «Γογ βἰιους 

{ἰναῦ-οας {άΐοπα ἀεπηαπᾶς {6.16 ελοα]ά ὃς {ηδογίεᾶ, απᾶά εἰαζίοίϊσες, 

:«Ἔνους οπθ1” Πᾶε 8ο(Β.Υ.) ἴακο 6:40: 11 110. 8εο 
ο. 14: 11, ποίθ. Θο Γακεί, Μ., Ὠϊοις, Βαπγον, ΑΠσας, Τηε]- 

πα]. Ἐοῦ., Πεχ., στᾶς (5). 

α «πΠο ᾖαίἩ Όθεη ραῦ απαγ;” ἀπολελυμένην (ρ8Ί. ραχί.). 
Αηρας, Μ.---1Ἄοπιεοα απᾶ ἸΝαἷκοί, (6 νο Ἠαέ οευ ἄῑ γογοθά ”), 

Ἱονίου (“ Ίας Όθοι βεραταίοά”). Ὑπαὶρ., Ένας. Ῥεζα, ἀὔδοιεῃ, 

α αἰπαίββαίη τ”'. Μοηῦ. απά Θολοῦί, “ τορυάϊαίαπα ς” ᾱ. απ 8. Ἐν., 

«αἱ α ὁτό τορπάϊδο :”. Πσ]., “ο ὁ ἰαία πριδἰαία.” 

τΑΝοπς” δέ, ἸΠακεί, Αυρας, Μ., Τηοςνα]]. α, Ἠσ. ος” 

Ὀίϊοᾶα κ, “ο.” Τἱ8 ραγσίθ οοηηθοίς ιο ἠαςίγαοη πι ιο 

φαρῄθοῦ οἱ 116 Ῥυδοράίης οοηἰθχῦ---ᾖα αθιιδο οἳ αωεα]ή---ὦν. 11, 15, 

είο, 3966 ἙῬ]οοπιβο]ά (Ν. Τοςί., ἐπ ἴοοο). φπᾶα]ο {ο]οπιθά {ῑιο 
Ὑπς., απά ἄνορρθά ἴῑο ρανβαίθ. Έθ ας οορίοᾶ Ὁγ ιο Ὦ,. ν. 

Τὲ 16 τοἰαϊηρά Ὁγ Ῥοσα, Ορεία]ίο, Βστίαο (2), Ἠοῦ. Ν. Τεςὲ. 
πα), Ῥε]σ. 

ν΄ «ΡΟΟΣ πα; πτωχὸρ. Τοπ. Κεπᾶ., Θ8χρο, αἰκοβεία, 

Ὠὶας., Οαπιρ., Θ8ἨΥΕΥ, Ματάσοϊξ, Μ. ἨΜοπί., ΟµείαΙ., ἀὔδοδεη, 

Βολιοδέ, “'ραπρευ «8. Ἐν, πα ῥαιύτος” 1ρασ., “ππ ροῦτο 

ο Ἰμοαίίε, “Ανπιον Ῥ]οοπιῖ, (Ν. Τε5ί.) β.ὖς: “ Ἡσπάου, ποῖ α 
ῥεασφατ, Όαῦ α Ῥο0Υ ἀεδιίε Ῥεϊθοῦ, 35 ἴλπο πδας Ἰοᾳποπᾶ{ οπά ιο 

οοηίρκ τεραῖνθ.”. Τ18 ρτορου ἴθτωι {00 “ Ῥθσσας ” ἵ6 προσαέτης. 

Βο {να ραγἑο]ρ]ο προσαιτῶ», ὔοἶη 9 : 8, “Ῥοσρεᾶ,” πΊενο "ἐλο 
οπσαὶ Εάϊέοπς Ίωτο προσαέτηε. Ἠοῦ. Ν. Τεεί.,, ν. Βσείας, 

ρω», ἁἴπωκὸε, (ριορον]γ απ αεοάνο) οὔσατς "Ελνίψ-ἴοαν 

πιος ἵα {ιο Κ. ῶοδέ, Ίν]οο (ἴα ἐλίς Ῥαεξησθ) ἵν ἶ τεπᾶσνγεά 

αῬοσρατ 1”. οηπ06, ααἰ, 4: 9, "Ῥεσσαίγ”. {π αἲἰ ο] ο.θεθ, 

αροοσ. 1 Ἠατο 1α]]οϊσεᾶ «πιαπ.” Της τοπᾶρτῖης οἵ {πε Ἡ, . 
οτἱρ]παδεᾶ ἔχοπι λαῦ οἳ Ἔλο αιρ., “πιαπᾶϊσαθὸ Οοπιρατθ 141Κθ 

18 : 8δ, τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν (1. Ῥ., 

αμ ορίαῖη Ρ]ἱηὰ πιαα φαΐ, Ὦγ ἔῑλο αναγ-εἰάρ Ῥεσσίηρ” 

Ξ«πΏο πο ]αϊά;" ἐβέβλητο (ρ]αρονξ, ).. Το τοπάεήπς οἳ 

ΕΦ νατὈ Ὦν νε Ἱπιρευ[οοῦ 15 γεἰαἰηθά οἩἨ {1ιθ βτουηά, Οιαί ἐβέ- 

βλητο 5 δεᾷ Του ἴλαῦ ἱθηςο, ἀθποίησ οοπἐὔναρά "αίοι. 399 

Πκυίας] (η οσο) 1 παπι {. ο. Ῥααρθτοπι) απίοπι οποία ο 

ο ουΊαπι Π]ίας ᾖασαίεεο οχἰπᾶο ραΐθί, αποπίαπι Υ. 19, Ῥιφοερὶῦ 

{ουπια]α καθ’ ἡμέραν ηποπίαπι ορα]οηί, οο]]. ν. 2, «πδᾳαο οσηἰ- 

Ό8 ἀοπιεδβοῖς ποῖσς αρα, Ἱία, πἱὺ Ἱ π ου αοοθἀθγεηέ, οἱ ἆο]ο- 

χεπη, 01ο πἱοθια Θηπι ογασἰανεὈί, Ὀ]ωπάς Πησειηάο πιβσατεηῦ” 

Ίρβιπι θὐηπι ἐθέβλητο οοπϊηιαίοπ6πι αοἰίουίς {πάϊσαι ντ. ν. 

ΒοἩππίάαΐας αἆ Ἱ..]. εἰ αἆ Μαἰζ. 8: 6. Έοπιο ἐγαπρ]αίους, ο υ)- 

6Υου, τοηᾶος {16 νδυὺ “]αᾶ Ῥεεα Ἰαά.. Τ5 οοηνετ5 ἴμε (λοισιδ 

Όναί 118 ροος πια πας Ρ]ασθᾶ αἲ ἴμο βαΐθ οπε6. Ὁθ6 Ῥ]οοπιῇ, (0 

ζορο). Έον ἴπε ρ]αροπεοί α5 αἩ Ἰπιρεη[εοῦ, 526 Έ{ο]]ορθ (Τατη. 

ἐδο, Ἱ, ρ. 158). 

5 «Ἱοποῖης; ἐπεθυμῶν. Ῥεθ ο. 15 : 186, ποῖε, “Ὠρείνο” 

ἱ6 ποῦ βαβΙοΙεΠίΙΥ Βίτοης {ο 6χρτθβ {πο {λοαρ]ί, α]ρ. “ν8- 
βεετάο” (αουεἰαί). ΊΕ11θ Ῥεσα Ώπς ἀερίάεγαμς, 116 Ὑπὶοι, Ένας., 

ἹΜοπίσπας, Ο85ἱ8]ο, ὔδοιεπ, αηά Φολοίῦ τεηᾶει ἴ]μο ποιά ὮὉΥ 

αοαρίεηδ”.  Ἐπιθυμῶν ἆοθἈ ποὺ ἱπιρὶν ο αοῦ οἱ τοηπθεώνα 

αἱᾶ, α5 οττ υγοτὰ “ ἀοείγο”. οἴξοπ ἄοσβ, απά α5 {{ ἵ5 Ίεσς απάσγσἰουᾶ 

0 πιοςύ Ἠπο]ίε]ι εαάρτς; Ῥπέ 19 ἀθβονίρθς {ο δοηξαῖοι οἳ Ἠπησος 

{616 ὃν Ίμτατας. Ἠοεὺ, Ν. Τεςέ., ΠΩΣ. 

5 παπί” ΤΕ ποτᾶ εἰνοπ]ά Ῥο Παδοίσεά, 35 α 5αρρἰοιηθη/. 

Όοπιρατο Ἀνθρωπος-- πλούσιος, ν. 19. 

α αραῦ ενεμ;”. ἀλλὰ κα. Βοαπειί,--Κεπᾶ., απᾶ ὅτας (1ϱ 
Αησης), “αγ, εναν: ἀὔεοῖαι απᾶ Βολου, “5ο οἶστη ς” 

Κπϊπο, « φωῖτ εἰίαπι,. Β. Ἐτι, “ πής--πιξπιεςς” Ὦο ἨΓοῖῖς, 

“Ας παοὴ,”. Βο (Ε, Τ)) Τακς 12. Ἡουοβογοθη (ἀλλὰ καὶ) 
Ρ. Ἱ, 
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ΚΙΝα 4ΑΜΕΡ) ΤΕΒΕΙΟΝ. 

{μθ.θθσσαν ἀῑσά, απἆ παθ οαστ]οᾶ 

Ὦ} ιο απσε]ς {πο ΑΡταϊαπι”ς Ῥο-- 

ϱοπι. Το τίοἃ ππαπ αἶεο ἀῑθᾶ, 
απᾶ πας Ὀυγίοά: 

25 Απᾶ ἵπ 1ο]] Πο Η{νεᾶ πρ Ἠὴς 

6765, Ὀεῖηρ ἵπ Ἰοτπιθηίς, απᾶ βθοί1 | ὁ 

ΑἨταµατα {ωχ οἳ απᾶ Τιασατις 1η 

15 Ῥοβοπι, 

24’ Απᾶ Ἰθ οπ]θί]λ απᾶ ραῖᾶ, Ἐὰ- 

6ιθυ ΑΏταμαπη, Ἠατο ΤΙΘΓΟΥ οἩ πηθ, 

αμᾶ σοηᾶ Ἱιασανας, ἐαί Ἶο πια 

4ἱρ ἴμο ρ οἳ 1ής Ππσαυ ἵπ παίου, 

αηᾶ οοοἱ πιγ ἰοπσίο: {ον Ἰ απι 
{ογπιθηἰθᾶ {π Εής Παπιο, 

25 Ῥαΐ Αἴπα]μαπι βαῖᾶ, ΦΟ1, Τ6- 

πιθπιβθς {λαί ἴποα ἵπ Όιγ Π{οᾶπιο 

τθοθϊνθᾶκύ {1ιγ σοοά πρ, απᾶ, 
Πκουγῖςο ιασατας εγ!] ἐήησς: Ῥϊ. 
ποπ θ 16 οοπι{ογἰςᾶ, απά οι ατὲ 

ἰουπιεη{θᾶ, 

26 Απᾶ. Ὀορίᾶςςξ. αἲ]. 5, - 

απΕΕΚ τΕΣΤ. 
Ν Ν Χο» - ” 

τὸν πτωχὸν, καὶ ἀπενεχθῆναι αὐ- 
Ν Ν ο /᾿ . 

τὸν ὑπὸ. τῶν ἀγγέλων εἰς «τὸν 
/ ». 35 / 

κόλπον τοῦ Αβραάμ’ ἀπέθανε 
δὲ καὶ ὁ πλούσιος, καὶ ἐτάφη. 

35 καὶ ἐν τῷ ἆδη ἐπάρας τοὺς 
ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν 
βασά ε - Ν ᾿Αβ Ν » 

νοις, ὁρᾷ τὸν -4βραὰμ ἀπὸ 
/ Δ ΄ ” ο) 

µακρόθευ, καὶ «4ἄζαρον ἐν τοῖς 
ή ο 

κόλποις αὐτοῦ: Ἡ 
/ 5 7 / .Ν 

νῄσας εἶπε, «Πάτερ ᾿ 4βραὰμ, 
/ ’ 

ἐλέησόν µε, καὶ πέμψον Δάζα-- 
Γό ο Ν 3) ο 

ρον, ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ 
/ . 

δακτύλου αὐτοῦ Ὦὕδατος, καὶ 
/ Ν ο / 

καταψυύξῃ τὴν γλὠσσάν µου" 
ο 3 -ν 3 ο) 9 ῃ 
ὅτι. ὀδυνῶμαι ἐν τῇ Φλογὶ ταύτῃ. 

9 Ν Δ 

5 Ἠϊπε δὲ ᾽Αβραὰμ, Ἰέκνον, 
/ ή ᾿ / ΔΝ λ 

µνησθητι ὕτι ἀπέλαβεν συ τα 
, - -- 

ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ. σου, καὶ 
/΄ Δ ) 

«4άζαρος ὁμοίως τὰ κακά. νῦν 
Χο .. ἀ κ 5 

δὲ ὅδε παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὁδυ- 
- - / 

νᾶσαι. 3 καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις, 

Ν » ΔΝ 

καὶ αὐτορςφω-. 

ἨΒΥΙΡΗΕΡ ΥΕΒΗΒΡΒΙΟΝ. 

ὑλαί Σί1θ Ῥοογ ππαπ ἀῑθᾶ, απᾶ. 
«88 οαττ]θᾶ απαγ Ὀγ 116 αηΏσο]β. 
Ἱπίο Αταλαπις Ώοβοπι: ἀίᾳθ: 
το] πιαηπ αἱδο ἀἶθᾶ, απά σας 

Ὀατίθά, Απᾶ ἵη εἴπο απᾶςτ- 
ποτ]ᾶ 19 Ἠ{ιεά τρ Π19 6765, Ὀθ- 
πο ἵπ {ουπιρηίς, απᾶ 5οδίὰ ΑΌτα- 
ματι “αν οἳ, απᾶ 1μασατιδ ἵπ 

Β15 Ῥοβοπι.. Απά Σοιγῖπο οαἵ, 

πο βαἱᾶ, Εαίμου ΑΌταλαπι, παγθ 

ΡΙ{Υ οἩ ππθ, απᾶά βοπᾶ Ἱμασατις,. 
ναί Ἡο πιαΥ ἄἱρ ιο 6ἳρ οὔ 118 
Πησοτ ἵπ γοίθυ, απᾶ: οοοἱ πι7 
ίοησιθ; {01 απη {οτπηρπἰθᾶ {π 
{μὶ5 Παπιθ. Ῥαό ΑὈταβαιη δα], 

1ΟΠΙ1ἀἆ, τοππθπιΏες ὑ]λαί έλοια ἴπ 

Ώιψ Πε μπι /ἀῑᾶεί τορθῖνο {17 
σοοᾷ. ἠμΐπος, απά εἹμαζατας, ἵτπ 
Ἠ]κθ πιαππες, ΐς ον!] ἠλίησς; 
Ὀαἱ που "Πογο Ίο 16 οοπι{οτίςᾶ, 

οπᾶ που οτί ἰοτπιεπίθά. Απά 26 
Ῥορϊάθς α]] 5, Ὀδύσγεθα Ἡς5 απά 

τὸ ϱ) 

δ΄ «ΤἨβ Ῥοος πια ;”' τὸν πτωχὸν. 

5 “πναρ ομγπεά απαγ:” ἀπενεγδῆναι. 

Έτασπιας, Βοἰιοίξ, “ ἀρ[οτίατείας”.. Οαβίαἱ., 

Τὸ ὑεαγ, ος ἀΙΤΥ αὔαμ ἴτοπι οπθ Ρ]άσα ο (1μκ., ἀποφέρω) : 

Ῥ6060Η {ο αποίμεν.  Ἐτείδομ, : 

Ἴργο, ἀεζμτο. Ίπιο, 16 : 29.3 
α ΑΡ]αίαπι 

πανό Όδει αβΏρτορτ]αίο. 

ἃ «Τμ τίο]ι ππαη ο”  ὅ πλούσιος, 
Οοπιρ. γ. 19. 

5 α ιο ππάρν γο]ᾶ ;”. τῷ ἄδῃ. 8ου σἶ. 

οἳ ἔ]ια ἆραα ” 18 βαασεςίοᾶ αδ αἩ αἱέεγπαίίνο τοπᾶστῖης οἳ ἄδης, ἵπ 

8] ο.-θᾳ, Τὸ οοουτα (ΗΕ. Ὑ.) Ἐοοιορίαξίίους 48 : δ. 

Ὅπ]εςς ἵπ Ροβίσγ, “(αν ἵ6 που βρ΄ {ος ο”. µακρόθεν. 

{ον “ αἴατ.” 

ορ γ. 20, ποίῖο. 

5ο (Β. Ὑ.) Μακ 16 :1. 
1τ: 8: 21:10. Τε πονᾶ οοσαῦς ἵη οπ]γ οπθ οἴ]ας Ἰπδίαπος, 
1 σοἨ, 16 : ἃ, πετ “ οασ.7---. αγ" (πείθαά οἳ “ Ὀτίπς ”) ποπ]ᾶ 

ἁπήαη” 18 α. παρρ]επαεηῦ, 

} « ἀῑᾶςυ τεσεῖνο ;”; 

Τηε]πτο]], 

α αὐ{δυγοίανι 

Ῥαντος. 

Ἐοῦ 
Ἠακοαῖ, Μ. 

ο αἷῖο Ῥεγίουο, ῥεΥ- 

Ἐεν. 

15:91. 
10 «16, ποίο, “ Ῥ]ασς 

εν] ἠήηος ”). 

κ «ασαγας, ἵΏ ]ῆτο ππαπηθΓ;” 4άζαρος ὁμοίως. 

πιθηῦ ἶ6 πιοδῦ ρετερίοποις, 

Ρίασοθ οοιτεβροπᾶϊης ση “που,” απ 116 βγδῦ οἶαμςθ. 

αεί, Ῥανγεν, Κεπᾶ. 

απ ]σο ΠηάΠΠΟΥ,” 1λαπ « Ἠκογίςο.” 

επιρ]οσθᾶ {ο αἰσηῖ “:αἱξο”. « Τπ ]ῆτο πιαηπες ” ἵ6 {πο τεπάσῖης 

οἳ Τοπι., Θάηγος, Κοπᾶ. Μ. ο {π Ἠονίείοη οἳ Μπαπίς 4:16: 

1 ης αν] {π]ησς :” 

Ἠιθ 66Π66 οἳ {1θ Ῥροβθεξεῖνθ Ῥτοποσ, 

Ἔποπι., Ῥοπη, Κοπᾶ,, Τπενα]]. 

α. Ετ., «6ος πιαυχ.” 

ἀπέλαβες. Της Ἠαχα] 8οαπᾶ οἱ “ τασεῖν- 

ες,” απά {ιο ἄθβου]έγ ση λίοι 16 18: οηπποίαἑθᾷ, Παυπίςι 

ΤΘΘΒΟΠς {οτ οἹαησῖης ο /ουην οἳ ὧνο ποτᾶ, ο Ἀοτίοη, ὢματρο, 

ΤΗ{5 αγγαπσθ- 

16 αἴτεἙ “Τνασαγας”. (νο ποπηίπα ᾖτθ) α 

5ο Τποπ!., 

Ὁμοίωε ἵ8 πιοιο αοουταϊε]γ τοπάέτοᾶ Ὦγ 

Της ]αμΐεγ ἵ5 ποῦ υθυσ]]γ- 

Τ]ιο ατ]ο]θ τὸ. {6 πδοά Ἱεγο 1π 

ροο, οὗ. 6 11, ποίθ, Θο 

Ασίας, σλαθ. (Ματᾶσσῖς, “ Ἠϊ5 

9 , 
τα κακα. 

6 «οπίπο οι” φωνήσαρ. ΠεβΙεγ, Βοσχ]οῦί, Τποϊπνα]!, Μ. 

Ῥοῦ. (Τχ., ὃν υετῦο) : “(Ώροίκοη) οὗ ῬεΙςοπβ, {ο ο)Ἡ οιά' Ὁατρο 
(« αἱεᾶ οπέ ”).. Βο6 οἵι, 8 : 8, ποῖο. 

ἃ «Ἴανθ Ῥἱό οἳ πιθς”. ἀλέησόν µε. Ἔλοπι., βατρθ, Ἰογίοη, 

Βοβτ]αῦέ, Οαπηρ., Μ. Ἐοῦ..(Τμοχ., ἐπ υεγῦο), "ο ΡΙ(γ.”. Τή8 τοη- 

ἀατίπρ 18 ἀεεπιρᾶ πιοδὺ αρρτορσίαΐς, ἵπ. νίουν οἳ ἐῑιο οου{οχί, 

{ αΟΠΙά :’ Τέκνον. Όματροθ, ΤἩο]νναϊ. Τίειο {5 πο ηθοθεδί- 

ἳΨ {ος αὐππάοπῖης {1ο Ηέθγαὶ 5οΠ5θ οἳ ἐς ποπ, Ό6ο οἳ, 2: 48, 
ποῦο. Βο Βε]ρ., Γεπᾶ, 6 Ἠγοίίο, “ πᾶ;” Β. Ἐν. “ Μον θη- 
δαῦ 

αν «Ἠρτο”. Ἰηείοαᾶ οἱ ὅδε (Τοχί. Ἐεοερί), ὧδέ ἵ6 ἴο τοκᾶῖπς 

πἀορῦεᾶ Ὁγ Ἰμαοἵππαηα, Τἱδολοπάοτί, ῶη6ἱἱ6, Βο]ιοῦ Βο ἵηπ 111θ 

Ὑαάᾶσαν Μ6Θ. (Β), ειε οἰάσςξύ ακἰσπύ. Βο]οἰῦ εαγς: “ Ῥοεί νῦν δὲ 

τα]σο ὅδε. Ἠάἱάϊπιις ὧδε σα Φο]ιοίσίο, Μεγετο, ΤΑ6]πα. (οΡΡο- 

εἰἶίαπι νοιρίς ἐν σῇ ζωῇ σου) αποϊοτἰπίο 10 οοᾶᾱ, απο. ηπ]έοσαπα 

ππαςοο, 7688, Ῥ0βοἩ., ΡΗοΣ., «Απ. ῬδΐΒ. Μειαρὶ, Φαλίᾶ, 

"118811. Θ]αν.. Π]αά ὅδε οτατϊᾳ ἵω Ῥτοπηρία {αἱ0 ορρος.”. Ἑ]οοπιΐ. 

(Ν. Τοςῦ) πο οοπίοπᾶς ἐἶιαῦ “ ρτορτϊαίγ "' ἀἐπιαπᾶς ὅδε, 5011 ο- 

πηῖίς ἐλαῖ “γουγ ππαὴγ ΜΘΡ. Ὑδτδῖοης, Ὦαἱλευς, απᾶ εατ]σ Εάϊδίους 

Άανο ὧδε. πίεερασὶι Ώας ποῖθᾶ ὧδε ας θᾳπα], 1 ποῦ βαρεσίος {ο 
ὅδε. 
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ΕΙΝ ΑΜΕΦ’) γΡΒΘΙΟΝ. 

ἔπορη Ἡ5 απάρτοα {ποτε ἶδ α στοδί 
δι] Πχοά: 5ο ἴλαί 0μα6γ᾽ π]οὮ 
ποιά ραβθ ἴποιη Ίθπσρ {ο οι, 
“οαπποῦ; πεϊ(πετ 68η {Πθγ Ῥα55 ἴο 
τ8, ἐλαῦ ωοιμ]ά «οππε Ίτοπι ἐλθποθ. 
2 Τ]ου Ἡο καἱᾶ, 1 Ῥγαγ ἰσθ 

Ώιογς[ογο, {α{μ6τ, θιαέ ὤλοι πγου]ᾶ- 

οδί βοπᾶ Ἠΐπα {ο πιγ.{αᾖιθγἩ Ἠοιβθ: 
26 Ἔοτ 1 Ίατο "νο Ὀτθδίμτοηυ ; 

Όιαῦ Ἡο πιαΥ ἰοςθγ απ{ο έλαπι, ]οσί 
Τ16Υ 95ο οοπιθ 1πίο {Πἱ5 ρ]ασο οί 
Μογπιθη{. - 

29 Αὕταμαπι Βαζ απίο ΄ πίτα, 

Τμεγ Ίαγο Μο56ς απᾶ {ο Ρτορὶ|ὁ 
οὔδ; 16ἱ {παπι Ίθαν (παπι. 

90 Απᾶ Ἡθ βα]ᾶ, ΝΑΥ, βνιον. 
Αγαμαπα: Ὀπί 1 οπθ. παπί τιπίο 
Έποπι οι ἴθ ἆθαᾶ, ἴπου π]]] το- 
ρθη{. 

81 Απά Ἡο ϱαῖά πίο Επι, 1; 
ἤιονυ Ίθας πού Μοβος απᾶ ἴμθ 
Ῥτορβοίϐ, πηθὶίμθς τσ] {16Υ ο 
Ρετβπαάεᾶ, Ώοπρ] οπθ 1059 οι 
Ώιθ ἀεαά. νεκρῶν ἀναστῇ; 

αβΕεσς ΤΕΧΤ. 

Νοε - δ ς ο ,. 
μεταξὺ. ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα 

µέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλογ- 
τες διαβῆναι ἐντεῦθεν' πρὸς ὑμᾶς, 
μὴ δύνωνται, μηδὲ οἱ ἐκεῖθεν 
πρὸς ἡμᾶς διαπερώσιν. 3 ῆῖπε 
δὲ, "Ἠρωτῶ. οὖν σε πάτερ, ἵνα 

τέμψηε αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ. 
ἔχω γὰρ πέντε, πατρός μου, «18 

ἀδελφούς". ὅπως διαμαρτύρηται 
αὐτοῖο, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν 
εἰς τὴν τύπον τοῦτον τῆς βὰσά- 

νοῦ. 3 λέγει αὐτῷ ᾽Αβραὰμ, 
"Ἔχουσι ᾖ4ωσέα καὶ τοὺς  προ- 
φήτας" ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. 
3 "ο ὁδὲ εἶπεν, οὐχ, ὑπάτερ 

Αβραάμ: ἀλλ᾽ ἐάν τις ἀπὸ νε- 
κρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτοὺς, μετα- 
νοήσουσιν. ' ὃ Εἶπε δὲ αὐτῷ, 
ἀ1.ι Μωσέω». καὶ τῶν προφητῶν 
οὐκ ἀκούουσιν,, «οὐδὲ, ἐάν τις ἐκ 

πεισθήσονταιε. ᾿ 

ΓΑπᾶ ο ρα1ἀ, Ναγ., {ίηθτ Λυτη- 

ΒΒΥΙΡΕΟ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

7ου, ἴργθ {5 8 θγοδί σα]ξ ἠχοά : 
39ο Ειαί 116Υ «Ψο πο]ά "ραρς 
οτ6ς «Ἴοπο Το οι, 08η ποῖ ; 
ΠΟΥ “'σαπ. ἴι6Υ ωᾖο ωοιεᾷ, 6Γ0Ρ8 
οτος. λοποθ {ο 18. .Τ16ν΄]ιο 
βαίᾶ, 1 Ῥταγ (16ο, εἶος, {αΐ1ος,. 
λαοί ἴποα που]ᾶςύ ϱεπᾶ, Ἠϊπι {ο -.. 

πηΥ {αΐλους Ἱοπςδδ; {ου 1 Ἠατο 28 

Βνο Ὀτοίητεη ; {μα Ἠο πια {9β-. 

19 -. 

Πο ἄπρπη, Ἱθδύ «ἴ1ογ αἶξο 
βμου]ά οοπ16 Ἰη{ο ή8 Ρίασο ος 

ἐοτπιθπ, ΑΡταβαπι Τβα{Ἡ το 

άπι, Τη6Υ απο Μοβος απᾶ {36 
Ρτορ]θίς: ]αἱ Ἠϊθηι Ώθατ {πεπι, 

παίι; πό 1 οπθ "Ποι]ᾶ ρο 
1ο’ Βλόσι΄ {ποια Όιο ἀθαᾶ, {ο 
πΏ] τοροπί. «Απᾶ Ἰ6 5αϊά {ο 
Ἀϊπι, Ἡ αγ Ἠθαν πού ἌἼοςος 
απά {1ο ρτορμθίς5, ποἰ{λεν πι] 
{που Ῥο ρουβαρᾶεᾶ, ἔποαβῃ οπθ 
"απου]ᾶ τῖςο ἔνοτα {μθ ἄθαά. 

3 “αρα 076; διαβῆναι Νοτίοι, ΤΠο]πα]. Υαὶς., Μοπῦ., 

Ῥθχα, Ἔτας., 4ὔβομει, Βομοίῦ, “ ἠαηβῖτο.” Ἐοῦ. (1ιοσ., ἔτι υετῦο): 

α Τηΐταῦς,, ἴο ραὖς ἴ]γουβ], ο: ου6Υ ἴο α Ῥ]αοθ---πρός ο. 8οο., Ἴ.αἷκε 

16 1260. ο Φερί., 1 Βαπι, 296 «18, καὶ. διέβη- «/{αυὶδ εἲς τὸ 

πέραν, Ηοῦ. Ἴωδι η μα (8. Υ., “ ΠἩρα Ὀανίᾶ ποηῖ ουετ 
{ο της οἴλεν εἰᾳᾷς. δ 1 δαπι. 18: Β, ἡμεῖς διαβαίνοµεν εἴς, Ὠου., 

τον Ώ 1 πω (Β. .), “Ὑο πἩ] ραξς ονες υπίο.”. Ἠτθίο]. 
(ὔ υεἵὃο], «απεεο.". ἆοβρΏ. «Απάῑα, ΥΠΙ., 9, {, διαβῆναι τὸν 

Ἰορδάνην (η ϊείου” 5 Τγ. οἳ {1 οδερμθ),. “ {ο Ῥαδς---οσεν σι ογᾶαη. »” 
«ιαβῆναι 8 τοπᾶετεὰ Ίπ ἴπο Ἠσ». Ν. Τεεί. "μδδ.: σε», θεσόα 
(πμ, “« γγαπσῖγε”). Βεΐρ., '' ογευρααη.” 

ο «Ίρηρρ;”. ἐντεῦθεν (οπἱεῖο. Ἠᾷᾶ. ἔνδεν). 

Ἠαοτα, α5 “Ἠρπος,”. 4ἱοπθ, κἰσπίμες “«{ποπι Ίεγθ.” 

Τποπι., Οαπιρ., Κεπᾶ,, ΑποριἝς, ΤΗοἰνα]], Μ., ία. 

“ Έτοαι” 16 64ροτ- 

Οπιέοᾶ Ὦ} 

δ «που; 3 μηδὲ, Τάοπα., ΕΜασρο, ῬοηἨ, Βοπη]οίή, Ῥ]αςς,, Κοπᾶ., 

Τπε]γγα]]. ε Θεο οἩ. ὃ : 1, ηοίθ. 

4 “ραπ «ΑΑ 1ιθ επίοποο ἵς εΠρίϊσαι, ἂύνωνταν Ὀεῖηρ απάετ- 

Μοοὰ (ποῦ επργοδεῦ), ἵτ λὶς πιοπιρες οἳ ἴμο βοπίεποθ, “ο” ἷ9 

αβαρρ]επιθηῦ, 

5 ρ0η--- 05088 ΟΥ6Ι 1”. διαπερῶσιν. 

υογῦο) : “Το α.οθι ουν.’ Ἡγ ία τοπᾶθεῖτᾳ, {ο ἑταπεαίίοη 18 
Ὀτουρ]ξ -πθαχοτ {ο ἴῑν ἐοχί, πἨίοῖι Ίνας ἔπο ΥοιΏς,; διαβῆναι, απᾶ 
διαπερῶσι», πΕαΣΙΣ, ος αϊύο ϱγποηγπιοἈΒ.΄ - 

.. νομος” ἐνετθεν. « Έτοπι”. Ἱς βαρετβαοάθ Ἰθτθ. Όθο 

ποῦρ.ο. Βθνοταί ἰναποαίοι τοπᾶθε {5 Ῥαθρς, “πος΄ ἴλοςθ 

βοπι ἴμεπος---ρ8εΕ,” θἱο. . Τπίς ποα]ᾶ Ὡς οουτθοῖ, 1 {3νθ ατειο 
ἐκεῖ ἴ]εγε, ὑι ἴλαὶ ρἶαεα, Ὠδᾶ Ώ8θῃ Ἰπεᾶ, ἈἙοψένου, 45 ἵπ 1ο βισί 

πιθγηοου ἐντεῦθεν 18 οοηβίχαθᾶ τη διαβῆναε, 50 Ἱπ 918, ἐκετῦ ἐν 

Ῥε]οπαβ {ο διαπες ὅσιν. 1 5άρροδί 38 αἩ αἱέετπαίίνο χοπᾶστίπρ 

ϱἳ ϊθ ραξξασο ἴμθ 110ἵ6 οοποίδθ ἔεπα, 4ος 69η 16 61058 Όγες 

Όνρποθ το β | - 

ε«Ώιοη 1”. οὖν. ῬθηἨψ, Ν ---- Βαπγετ,-Ἐαπά., Μ. 

Β.Ἠ1, “«ἆρποῦ Θ6θ οἳι, Τ : 43, ποῖθ, Ἑ]ουπηί, (ών ἴοσο) : “Ῥεπᾶος 
«ὔιοη,' ἀρποδίης ϱ, οοπε(ιόποθ οἱ γναί Ίνας Ριοορᾶρὰ; α. ἆ,, Ίδεα 
1ξ ἀπαὶ 16 ἱπιροςςίρ]ς, οἱο.” 

»ἁ«ομου]ᾶ πο; πορευθῇ. ᾿ Ἑἱοσπιξ, (Ν. Τοςύ), πώς, Βοατ- 
Ιθέί, Ὠ]αἷς,, Μ. Τ]ιο ΕΙ οκριθεθῖοι “ αλοα]ᾶ ϱο” αοοοτᾶς πι 
Ῥτοεοπό πςόρο { α5 ἵη “ αου]ά. οοπιο;” Υ. 29. ι 

τα ςποσ]ᾶ τῖςο ; ἀναστῇ, Βομτ]οίό, Ῥ]οῖς,, ο. Μανᾶσαἲς 

Τποπι, ἘῬοῦ. (ΤΠ6σ., πι Φ6ρ ἶας6 ποῖς. 



ΤΗΕ αΟΡΡΗΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝα Το ΠΕΒ.- 6ΗΑΡ. ΧΥΤΙ. απ 

κτπα λΛΜΗΕΘ) ΥΕΒΕΙΟΝ. 

ΟΠΑΕ, ΧΥΙ. 

ΤΗΕΝ δαἱᾷ ης υπ{ο ἴ]νθ ἀἱδοίρ]ος, 

1ὲ 16 πιροδεϊρ]ο Ὀαῦ ᾖἶναί οὔρποςς 
πι] οοπἹθ: Ῥαῦ πο «Πίο πι 

Ώωγοισ]ι πλλοπι {μ6γ οοπιθ ] 
2 Τὲπγογο Ὀούίατ {ος Ἠ]πι ἐμοῦ α 

τη] δίοπο Ἰν6γο Παησοᾶ αροιέ Ἠἱ5 
πθοῖς, απᾶ Ἡρ ομδς 1πίο {16 568, 

Ώναν {πα Ὦθ ε]ου]ᾶ οὔοπά απο οἳ 

απΕΏκ ΤΕΣΤ. 

0ΒΑΡ. ΧΥΙΙ. 
λ Ν Δ 

1Η δὲ πρὸς τοὺς µαθη- 
Δ ᾿ / / 3 νο” - 

τὰς, ᾿4νένδεκτον ἐστι μὴ ἐλθεῖν 
Δ ΄ »ν Δ , ω 

τὰ σκάνδαλα" οὐαὶ δε δὲ οὗ 
3/ 2 . 5 » . 
έρχεται. λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ 

Ν Ν Ν 
μύλος ὀνικὸς περίκειται περὶ τὸν 
τράχηλον αὐτοῦ, καὶ ἔῤῥιπται 

. Ν / Α ο 

εἰς την θάλασσαν, } ἵνα σκαν- 
δαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων. 

ΤΕΥΙΘΕΡ ΥΕΕΡΙΟΝ. 

ΟΗΑΡ. ΧΥΠ. 

ΑΝΟ Ίο εαἷἆ {ο {πο ἀἱεοίρίθρ, 1 
14 ἶ5 Ἱπιροξείρ]θ {οτ Ρίο εο6σ8- 
βἶοπ5 οἳ οἵπ ποῦ {ο οοπιο; Ῥαύ 
πγοῦ {ο Ἠϊπι {μτουρὴ σἼοπι 6167 | 
ἑοπιθ! «Τέ ποι]ά δο Ροέΐοτ {ου 2 
μίπι, εἰ απ. πρροιτ-πήΗθίοηθ 
ᾳμοτι]ᾶ ὃο Ῥηπς αβοτπέ Ἠἱ5 πθοῖς, 
4πᾷ Το Νε]οσ]ά ο ἔπτούνη Ιπίο 
Πιν 56ᾳ, ἔἶιαπ ἰιαῦ πο 5μοα]ά 

Ηιαδο Π{6]6 0Π08. 8 

ὃ Ταχο Ἱοεὰ ἴο γουνσεῖτας: 1 
(7 Ὀχοί]ας {γθ8βρᾶς5 ασαἱηθί {λμορ, 
τοσα]κο Ἠϊπισ απά 1 Το τοροπ!, 
{ογσ]τθ 1ήπι. 

4 Απᾶ Ἰ Ἡθ {πθξεραςς αραἶηδί 

προσέχετε ἑαυτοῖς. 
ἁμάρτῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, 
ἐπιτίμησον αὐτῷ" 
νοήσῃ, ἄφες αὐτῷ. 
ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμάρτῃ εἰς 

οα356 οηθ οἱ 011659 151] οηο8 {ο 
εἴπ. Τα] Ἰθοᾶ {ο ΥουΓβο]γοβ. 5 
Ἡ ὦσ Ὀτοίπος /ἐγθδραβδείῃ 
αραἰπδύ σα, τοῦτο Ἠϊπις απᾶ 
1 Ἠο τοροπίοίἩ, {οτρῖνό Ἰϊπι. 
Απά ἰ6 ο κἰτοερβεςεί ασα]ηςδί 4 

ἐὰν δὲ 

καὶ ἐὰν μετα” 
4 νο 2 
και εαν 

{ο οοσαθίοηξ---οΟππθ;”. μὴ ἐλθεῖν. ἩῬ]οοπιί (. Τεςῦ., πι 

1000): « Ἔϊιθ τοῦ Ἰηθενίθᾶ Ῥείουο μὴ ἐλδεῖν ἔτοπι ππαην ΜΘ8., 

Ἐαΐνοις, απᾶ θατ]γ εἀϊίοης, Ὁγ Μαμνὶ, Επεευπος, Ψαΐοι, απ 

Βοιο]π, ἵς Ῥνοραλδ]σ ροπαἰπθ, Ῥθίας απἰίο αστρεαὈίθ 6ο {νο "δασο 

οἱ Βί, Ίμ1ίκ6. «Απά ἐδις πο Ώιαγ τουᾶθε Πέεταί]ψ, ΄ Ἡν 16 Ἱπιροβείρ]ε 
{ον ὀβοπεος πού {ο σοπιθ.’”.Οµ Ηής τεπά]πα, 1δ πιασ Ός τοππαγκοᾶ, 

Ηναξ 1ὲ ἶ5 αᾶορίθᾶά Ὁψ πιεξυασ]ι, Ἐπαρρ. 1μαῖ]ς, 1νο]νπι., Βο]νο]α, 

ἱθολεπά. (91ιο, πο ύποτου, Ρἰαςθ τοῦ Ὀο[ουθ τὰ σκάνδαλα). Ὀολμοῦς 

εαγς: “ Ὑοσυ]απι τοῦ ροδῦ ἐστιν να]σο οπιδεαπα (ναί ᾳποᾷ εαραι- 

γασυσπα, Παδοτοίαυ, γοὶ οοἱαίο Ίοου Μαϊ!, 18 : τ) οσπι τος. 

αἰίίε(ας ἰἱπαργαίπιας ος οὰᾶ. Α.Β.Ρ.Ε19.Ν. εἳ ρε] Η5 πήπαδοο.” 

Α6 ο β)ογηηήσθ τομάσσίηα, “ ἴμαί----11θ οοσαβίοας οἳ δἶπ 5ποι]ά 

ποῦ οοπθ.”. Βο Ῥοπη, 

5 4[μος”. τὰ. πο ατίίο]ο εἱιοπ]ᾶ ποὺ Ῥο ἀτορροά, μα Ίδιού" 

πι ΟΠ οαεθ, σἶτος ἀεβπιίοπει» ἴο 15 ποῖἩ (οκάνδαλα), απᾶ ἵς ἵπ 

Ἠανπιοαγ 61 ους δις ζοηιεπαὶ. 8ο Τ]οἰναὶ, 

χοπᾶ. Ῥο Ἰψοιίς, “ Ὑευ- »  «ρορα8ἱοης οἱ δίη;”. σκάνδαλα. 

{άπιπασθα ”. (” επξἰορπιοπίς ”). Που. (Τιοχ., τν υεγο): “ «θπου. 
Ά οδιςθ οἳ πι δ]ίηρ,, (αἱης, ταῖπ, ππογα]]Ψ απᾶ ερἰτιθαα]σ.”----Α.5 

8. οαπςο 05 οοσαδίοη οἱ εἰηηίης, ο) [ο]]ης ααγ Γτοπι μα πα.” 

Ἐν {1ο Μἰσπίβοαθίου οἱ {6 πγουᾶ, 566 μα 7 128, ποίρ η. 

4 «Τί γγου]ᾶ ο Ὀείίος,” λυσιτελεῖ. Ἴλε Γο[οπίησ ποίθ ΟἨ 

να Ῥατα]α], Ἱζαν]ς 9 142, {5 αποίεᾶ ἤσαι τιο Ἑονίεῖοας “Ἡ 

φοπ]ά ὧο ὑθίίου; καλόν ἐστιν. ἈἛγοπι ο {ο οἱ ἐς οοπᾶ- 

σπα] σκανδαλίσῃ, αἲ ἴμο σοπιπιεποθπιθηί οἳ ἐἶνο εοηίεπος, 19 {6 

ΏΘΟΘΕΞΑΣΥ {ο 1οπάοΥ ἐστιν ἵπ α οοπΦτοπαί Ἰονπι. ! ἨΓου]ᾶ ο6) 18 
πο ἐς οδια] Ῥὴναδο ἱηδίθαᾶ οἱ ’ ενα. Ἓεσα, «Ῥοππι θ5θθέ ;) 

Ἔνας.,  πιε]ίας Γονοίς, 8. Ἐν. 1 θοταῖό πθαχ. Τη ἐς ραξεασα 

Ῥεΐοτε Π8, σκανδαλίσῃ ἶς ρ]αοθᾶ ἵη Όλο 5αΏπες πεηΐ οἸαμςθ, “Ἡοι]ά 

ν6”. 15 οπιρ]ογεᾶ Ὦ Οαππρ., Ὀίσις., απά Φα1Υ76Υ. Τ]ιο ακρνεδδῖον 

ποοοτᾶς νι ριοξοπῖ πδασο. 

αμ” εἰ. Ἐγπβαίο (9418. 1526), Ῥαπγος, ΤΗονα]!, ο], 
Ἐλοῖπις, Μαγὰοοῖς (5γ:., οὖν). νΝὴς., Μοπῖ,, Ἐτας,, Ῥεσα, “αἱ.” 

ῶο Ἰοιΐο,««ποηη:”. Ώαπ., ὅ οπι” 

{πα Ἄρροι-πἡΠδίομὸ 1”. μύλος ὀμικὸς. Ὠ]οῖ., Οµπ1ρ. Ἐοῦ. 

(ως): “4 πι]δίοπα, Ό1θ Ἄρρετ οπο, οἳ τάς, “αναεν π]β 
(1.6. μαι. οσο αςοᾶ η 1ο {απα]γ χοκἰάεποθξ, ππογεᾶά Ὦγ Παπά) 

Ἡθυο {πτηθᾶ Ὁγ αΏ αἲς; ππθησς έ1θ αρΏγροχ-πι[]]θέοια Ίνας σα]]θά 

ὀνικόα” Ἠεξγο]. (ᾳποίεᾶ ὮΥ Βτείξο].), ύλη" οὕτω λέγεται καὶ 
ὃ κατώ τῇς µύλης λος, τὸ δὲ ἄνω ,ὅνος Ἠλίς οουιββροπάς 

ΜΕ ἐμο Ἠοῦ, 33 Παυί. 24:16, “Νο πιουν βνα]] {α]το α- Ἱαπά- 

πι] (8711) οὐ {πο πρροτ-πι]είοπο (9393) {ο ρ]οαο” Βορέ, 

μύλος οὐδὲ ἐπιμύλιον. Τη ιο ραγα[]ε], Ά]αιῖς 9 1 43, Έιο ἔοῦπι ἵς 

ΕἰπιρΙγ ᾖέθΦος µυλωὸς (Ε. να πα]ἱείοπο”. ΣΗἱ6 τοηάεεῖης ἵ5 

οοιτεοί ;᾿ ας α5 Ίη 1ὴθ Ῥαδξασο Ῥείογθ 15, 11ο ἴοχί Ἠαβ μύλος ὄνι- 

κὸε, ιο χομᾶστίης «ου]ά οοιγοβροµᾶ. Ώο Ἰείέε, “ Ἠβο]επνΏ]]- 
βίον 

ὅ α αου]ά Ὁο Ίαης ς” περύκειται. Ἀ86 ποῖθ ἆ. Τ]ής ἴουπι οἳ 
ἴμ8 γεχὈ Ῥγεδρηίς {μα ΙΠουσλέ ση εκαοίποςς, απά ἡ ἐς οτάίπατγ 

η π οοηγειβαξίοα απά πτ]ξίης, 

κ «ρϱῃοπ]ᾶ Ός ἐπχοση ; 1 ἔθῥιπται, ἴπ ὅλμο ραχα]1ε], Μαης 9 : 4, 

Πιο ναι) 15 βέθληται. Το Δἰκἠηρυῖεῖι Έμος νειος ἵπ {ο Ἠογ]- 

βἴοῃ, “ἑλτοπνή”. ἶ5 αςδοᾷ Ἠθιθ, Όο Ἔλοπι, Οοσατ]αίί, Γειᾶ,, Μ., 

Το] να], Ἐοῦ. (Τωεχ., ῥίπτω), “ ἰο ουν". Του {νο 156 οἳ ία 
{οτη οἳ {με Ἐπσ. νοιἩ, 5εθ ἰηςέ ποίθ. 

{ «ο ελου]ᾶ  σαιι6θ---ἴο οἵη; σκανδαλίσῃ. Το Ιοοπίης 

ποίθ 0η {ής νοιϱ 5 οορίοά {Γον {ἐς Ἰκονϊεῖοα οἱ Μαι]ς (9 : 49) : 

“ μα] απτιδο--ἴο δἶα; σκανδαλίσῃ. )41βθ, ΄ΊπαίΚθ---ἴο δἶπς) 

Ὑαίκαί, ««μα]] Ίσαά Ιπίο απ» Σκανδαλίξω 5οπιθίίπιες Ίος ἴἶνθ 

[οχορ οἱ {ο Π{ρΙΙ] σοπῇ. {η Ἠοῦνονν, ’ Ἔἶνας Ἠοῦ.τ « ζαωφαβίυς, ἰο 

οαδα ἰο ο[οιώ, ἰο Ίεαά αδίταη, ἰο Ἱεαὰ ἐπὶο ει Ἑτοϊεοι.: ΄[Ὀ]- 

οἶατ] ἆθ 116, Ῥ6ς ϱ195, αἰίᾳπο ποάο αοοϊάϊδ, αέ αἰίον Ιαάϊοαπᾶο 

ετγεὲ ασοπᾶογο ρεοσθὶ.' Ἡ α Πίστα] γοηᾶσῖηρ {5 ἄθεπιθᾶ ρτοίου- 
αλ], νο η σ]έ δα”, ' εἰνα]]. οβ115ο----ἴο διπωδ]θ. Φο Τηοπ, Τα νε 

σᾳ56 Ῥοίοτο 5, ' ο[επά ᾽ πΠε]θαᾶθ οοπΊπΊΟΠ τθαᾶθγς, ο απᾶριςέαπᾶ 

Ἡν 5 οᾳιἱνα]οηῦ Το ΄α]ίης οησιγ. 966 Τα] 7: 25, ποίθ.” 

) α Ἱποβραςθοίνς” ἁμάρτῃ. «Αοοοιᾶϊης {ο Ῥτεβοηό Ἡξασο, {πο 

ἱπᾶἱοαίνο {ουπι οἳ 11νθ γενὈ, ἵπ {6 ρυοξειέ {θπεθ, {5 αβθᾶ τμ 
Α1Ρ” οὉ αἩγ οἴμθυ οου/αήοίίοι. 9θθ ϱἩ. 4 : ὃ, ποῖθ, 

κε τεβραςεοίμ;” ἁμάρτῃ. 8ε6 ]αδῦ ποίθ. 
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ΚΙΝά ΙΑΜΕΘ) ΥΠΗΒΙΟΝ. 

θο Αογοπ πιθο ἵπ α αγ, απᾶ 
θτοῦ πιος {η ο, ἆαγ {1Τη ασαἶη ἴο 
ἤιες, ϱαγΊηο, 1 τεροπίς ἴλοι εἶναι 
{ουρἱνο ἡήπη, 

ὅ Απᾶ {θ αροβί]ος αὶᾶ απο 
δις Τιογνᾶ, Ιπογθαξθ ους {9111 

ϐ Απά {μθ ]οτά εαἱᾷ, Το λαᾶ 
{αἱ α5 ο σγαίπ ο πιαβίαγᾶ-δεθᾶ, 
γο πηὶρ]ύ 5αΥ απίο θῖς γοαπηῖηο- 
1γ6ς, Ὦο οι Ῥ]αοκοᾶ πρ ὃγ {πε 
τοοί, απᾶ Ὦ6 έποι Ῥίαπίθά ἵπ {με 
56” απᾶ 16 εποι]ᾶ οΏογ τοι, 

τ Βυΐς νυ]μοῃ οἳ τοι Ἠανίησς α 
βοιταπύ ρ]οισ]ηίπς, ος {εεάΐπα οαί- 
16, πΏ] 6αγ ππίο Ώϊπι Ὁγ απά Ὦγ, 
πλθη ης 15 60ΠΠ6 ἴοπι πο Πε]α, 
(3ο απᾷ οἰί ἄοντ {ο πιθα ὃ 

δ Απᾶ νη]] ποῦ ταίιθυ δαγ ππίο | 8 
Ἠΐπι, Μα]κε γουᾶγ π]ενον] 1 Τ πιαγ 
βαρ, απά οἶνά 91λγεθ]έ, απ 5οτγθ 
πιο, 111 1 ηαγθ θαέεη απᾶ ἁγππχθη: 
απά α[{θυπγαχᾶ ἴλοι 5µα]{ θα απᾶ 
ἁτίηκ 2 

9 Ὠοί Ἡο {πλαη]ς Ἔλαι βοινοηῦ, 
Ῥθομαβο Ἡθ ἀῑά {16 (ήπσς ναύ 

απΕΕς 1ηχτ. 
4 Νε , η ε 3 

σε, καὶ ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἐπι- 
, π , 

στρέψη ἐπὶ σὲ, λέγων, «Ἡετα- 
- ’ - 

νοῶ, ἀφήσεις αὐτῷ. 
5 ΄ / ω 

ὅ Καὶ εἶπον οἱ ἀπόστολοι τῷ 
/ / ς -ν 

ἀχυρίφ, Ἴροσθεν ἡμῖν πίστιν. 
3 «ε 

Εϊπε δε ὁ Ἰύριος, «Βὶ εἴχετε 
/ / 

πίστιν, ὧς κόκκον σινάπεως, ἐλέ- 
Δ α / 

γετε ἂν τῇ συκαμίνῳ ταύτῃ, 
/ ιο 

᾿Εκριζώθητι, καὶ Φφυτευθητι ἐν 
τῇ θαλάσση: καὶ ὑπή ἃ Ιτῇ σσῃ' καὶ ὑπήκουσεν ἂν 
ς ΔΝ . - 

ὑμῖν. Ἱ Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον 
3 9 .ν Ἀ 
ἔχων ἀροτριῶντα ἢ ποιµαίνοντα, 
Δ { - - 

Ὁς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ 
/ Ν ΄ 

εὐθέως, «Ἠαρελθὼν ἀνάπεσαι' 
ἀλλ᾽ 2 ον ἑ ῳ 5». επ , . 

υοὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ, Ἠτοίμα 
. ΔΝ 

σον τί δειπνήσω, καὶ περιζωσά- 
{ ο / 

µενορ διακὀνει µοι, ἕως φάγω 
/ 9 ο καὶ πίω' καὶ μετὰ ταῦτα φάγε- 

’ / Χ 

σαι καὶ πίεσαι σύ; " η χάριν 
3) ο ΄ 3 / ιά 2 / 

ἔχει τῷ δούλῳ ἐκείνω, ὅτι ἐποί- 

ΠΕΥΙΘΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ, 

Πιθο 6οτου {πιθς ἵπ ο ἄαγ, απά 
86γεπ {πιθα ἵπ 4. ἄαγ σἐποξ]ι 
1ο {ἶιοο ασαΐῃ, δαγ1πς, 1 τεροηἲ; 
ύιοα ε]α]ί {ογρῖνο 14. Απᾶ 
ὕις αροξί]ο5 βαἱά {ο ἴμο 1ονᾶ, 
Ἰηργθαδθ οἳς {α1Π.. Απᾶ {πρ 
μοτὰ σαΐᾶ, Ι γε πας {9ή{Ἡ αξ α 
σταῖτ οἳ πιιξίηγᾶ-θεθᾶ, Υ6 πι]σ]ιί 
παγ {ο μής θγοαπ]ηθςς, "Ῥο 
Ώιοι αργοοϊθᾶ απᾶ "ρίαπ{εᾶ ἵπ 
ιδ 5θα; απά οἱ γγου]ά οΏςγ 
γοι. Ῥαέ νήσο οἳ τοι Ἰιαν- 
ἶπσ α βοτγαπί Ῥ]οασ]μίης, οἳ 
{θθάϊπσ σαΐ{]θ, ΣΙ] δα {ο ἠῖπι 
πιπιθβϊαίο]σ, -α5 ᾖε οοπιθίἩ 1π 
τοπί οἱ {ο Πθε]ᾶ, "Όοπιθ, απά 
εεοο]ἶπο αἱ ἑαίε "Ῥπῖ ΣΥ] Ίιθ 
ποῦ ταί]αν εαγ {ο πι, Μαϊ 
1θρᾶγ ὉπΙΥ 51ΡΡ6Υ, απᾶ οἳρά 
Ειγςε]{, απᾶ 86νο πωθ, 1111 Τ 
εμα]] Ώανο οαίοει απᾶ Σάγαπε; 
απᾶ σα{ιουγανᾶς ἴοι μα] εαῦ 
απά ἁγηκὸ Ῥοῖῦι ο Παπ] 9 
Ἠιαί δεγνατπί, Όεσαιςδο Ίο ἁῑά 

Σαρία! ἐπιστρέψῃ. 68 Υ. ὃι ηοίθ Ἱ. 

πιά Ὢρ {μοι πρτουϊεά ;”' Ἐκριξώδητε, 

πα]]. 

5 αμ γ]οπίρ ;”. φυτεύδητε, 

ους Ὀείοτο ἐπῖς ἱπιρευαίίτα. 

ο « ποπ]ᾶ ο,οτ ;’ ὑπήκουσεν ἂν. 

Βεατ]εῖζ, Ὁίοῖς,, Ῥαπγος, Απσας, Μ. 

ρ “πῃ] εαγ---ἰπιπιθᾶϊαίε]γι”. ἐρετ εὐθέως. 

Τ]μο οχμας Ἐθορρίαβ Ῥίαορ ἐς ΟΠΠ] αἴνατ εὔθέως. ποίθ, 

Τη ρτοπσαπ α λου ". {6 βαρενή- 
14 18 οπή εᾶ Ὦγ Τποπιδοῦ, Ῥθηῃ, 

Μοτίον, Βοατ]θεῖ, Ἡ/ αἷκα[., Ῥ]ο]ς., Θα 917ετ, Απσας, Μ. 

Τ]οπη., Θμα1ρ8, Μοτίοη, 

5 ρα οἱ). ἐν, 

Ῥεηη, Νοτίου, ἘΤ]ιαὶ- 

ΥΕ. 

πα ρορθᾷθῃς. 

οεᾷθ.Ὀ 

6ο οἶι, ὅ : ὅθ,] ε «γεσ]ῖαο αἱ ἰαδ]ε ν 

Ίῆιο Ῥηδροβίζοη Ίνα 15 ταάϊσα] {οτο8, απᾶ 

εου]ά ποῦ ο οοπ{ομπάθᾷ στ] ἀπὸ, '' Πποπι.” 

5 6 0οπθ:” Παρελδὼ». που. (ὁ Οοπις ἵπ”), Ἰεείογ, ος» 
ίοα, Βσπτ]εί, Μ., Ἰαἷκοί, ( Οοπια ἠήἶνον”}, Ῥ]οἷς., Οαπιρ., Βαπ- 

Μοπῦ.,  αἀνειπεης.” Ῥεζα απᾶ Βομοῖέ, “ αορεᾷε;”. Βεησα], 

Ῥοῦ. (Τ16χ., ἵω ειζο) : 

ος πο, ίο ἆγαιυ πεαγ, ἵο ο0Π)Ο.”’ 

(5. Ὅ., “ου [ουμ.” 

ΗΤΟ εοπιο πεαγ {ο Ώὗ Ῥθύ50Π 

Βο Ἰωήκο 13 : 3Τ, παρελθ ὧν 

Ῥτοΐδοληθίάες (παρέρ., ὅτι [οο0), β αρ: 

1” 96θ οι, 11 : 51, ποίθ, ἀνάπεσαε. 

Αοοοιᾶΐης {ο {1ο Ῥηπούπαίος (π]]ο Ίσα Ὄθθυ Γο]οπγοά ας), 

αἱ ποτᾶ οπα]ῖῆος ἐρετ. Ἐαὶ ἀπίοερασἩ, Κπαρρ, Τμε[1ς, Τγο]]ορε 

(1. Τεςῦ.), ἄὅξολεα, Γαἰπῶ], οπᾶ Θομοῦυ ρίασς {πα οοπιπ]α α[του 

ἐρεῖ, Ένας Ιοἰπίης 15 {ο παρελῦ ὦ», 5ο Ειαῦ 1ο ἐταπε]αίίου ποσὶᾶ 
ο, “ Οοπιθ ἱππιθάίαίεἰγ;. αἴο., οοπ{θβίπα αροεᾶς οὖ αοοππῃοὈθ, 

Ῥτοίου {9ο ραπούπαίοη οἱ 11ο Τεχέ. ἨἩεοβρῦ., 15 πιοβύ αστεεαΡ]θ {ο 
το Πιουρηό ριυεβεπίεᾷ Ὦγ να οοπεχέ, πό ποπ]ά Ῥίασο η {πο 

πιανσ]ῖη, “οὐ, αοοοτᾶἶπς {ο δοπ1ο, 0οπιθ Ππηπιοά]α[α]γ.” Ῥο Ὑγείίε, 

επ]τᾶ---εἱ5ρα]ᾶ 8ασ6ς: {οπηπι 161.” 

5 6ᾱς ᾗε 6οπιεα ἵπ; εἰσελθόντι. ἈΒματρθ, Ιζεπᾶ. (“ας ο 
σοπιθ]ι "}, Ῥοπη (" α6 80ο ας 119 οοπιοίἒι {π}, Θαπνγου ( Ὑηθη Ὦθ 

οοπ1θ ἵπ). Τ6 [ορ οἱ εἰς εὐου]ά ποὺ νε ἀἰετεσαιάεί. Τῆν 
οἰμίαν 18 ππάειςίοοᾶ αἴνος {μα ρατο]ρ]ο. ἨὨταίδε]. (εἰσέρχομεαι) : 
«Τπο, 1 : Ἱ, πὈὶ εἰσελ. ἓκ τοῦ ἀγροῦ πος. θδῦ γεζέγο ετΏ 38ο, 5θὰ 

υπρτθάί ἁὁππωπ (ὴν οἰκίαν θαοᾶ κφῶρίεβίπιθ οπιἰ είν αἱ Ὅπο, 
11 «9Η: 15 132981 24: 29).” 

πα Ῥαπϊς” ἀλλ. Όπαρε, ζοπᾶῖοῖς Έοπα, Θαγου, Τε [να]!, 

Ματᾶροῖς. Βε]ρίο, “πιανγ)”’. Ὄο λα. Μα βοηᾶρδτη ”. Πετίαι, 

4 τηος.” 

Βοατ]αίέ, ΤΝ αἰκεβε]ᾶ, 

Τπο 
Υ ἁπή] Ὦθ ποῦ ταιες δαγτ”. οὐχὶ ἐρεῖ. 

Βαγου (“ π] ο πού δαγ}, Ἀοῦ. (1ωες., οὐχὶ, Την ἴθεο). 

Ῥτοπουα οοπἰτὶραίας {ο Ῥουςρίουί(σ απᾶ {ογο0. 

5 «γην 6ΙΡΡΟΥ;” τέ δειπνήσω. ἸΚεμᾶ,, Ἐμοπα. ο οσίση, Ρἶοἷκ, 

Όαπιρ., Μ. Βομοῦί, “Ῥατα πηλὶ οησπις”. 1ροτ., πι οσα)” 

Ἠαμίαν, ““αρριθείαπιὶ Ία σπα” “Βπρ” 1 οὐδο]είο οχκοβρί Ἡπ 
Ῥοεῖεν. 

« ἀγαρ]κτ” πέω. μή 18 πο Ῥγορος [οτι οἱ ἴ1ο Ἠηρ][εὶι 
Ρατβιοῖριθ. 1 πε]νναι!, Μ., Αησας, 

” 

1” 

 ϱ ϱοναγᾶς:”. μετὰ, Της οσἰμοσταρὶιγ ἵ πουν αξασ]. τί 

ἶ6 {ουπά ἵα ἐλο Ἑ. Ῥ., Ὠκος, 11 τ1. 1 Θαηι, 9118. σου 18 14 
Ῥτον,2θτ11; 241911 98: 281 29:11. (σα. ὃ : 28. 
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ΚΙΝΟ 1ΑΜΕΡ) ΥΕΕΕΙΟΝ. 

Ν61Θ οοπηπιαπᾶοά Επι 1 ἄοτ 
πο8, 

10 ο Ἠκοπ]εο σα, πιο Υθ 
εἰια]] Ίιανο ἆοπο αἱ] ἴοδο {μ]ησς| 
ψμ]οῦ αἲδ οοπιπιαπάοά γοι, 647, 
Γο ατο ππρτοβίαΡ]θ βο’γαπί5: πθ 
Ἀθνθ ἄοπο λαῦ πἨϊοα γγας οι 
ἀπἰγ {ο ἄο. 

141 Απά τά σα ἴο ρα88, 88 ης 
πθηέ {ο ζεγπσαίοπι, ἐ]ιαῦ ιο ραββοᾶᾷ 
ουσ] ο πιὶᾶςί ΌΕ Βαπιαγία απᾶ 
6α[]οο. 

12 Απά α8 ο εηίθιοᾶ Ιπίο α 
οθτ(αἵη ν]]]ασς, ἴπογθ πιθ Πήπῃ ίθη 
ΏΘΗ ὑμαξ που 16Ρ6Υ8, π]ήοἩ 5ίοοά 
α{αν οἳ: 

15 Απᾶ {αγ Ἠιοᾶ αρ ἐλαῖγ 
γοῖσθ5, απᾶ οαἷά, ὦθβας, Μαφίου, 
Ἠανθ ΠΘΥΟΥ 0) 18. 

14 Απά π]θηῃ Ἡθ ασ ἔλεπι, Ἰθ 
εαὶᾶ απίο ἴλεπ, (ο ἶθι Τουι- 
εθ]νας ππίο ο Ῥεθςδῖ. Απά 19 
ϱαπιθ {0 ῥα8ς, ]αί, α5 1Π6γ νεηί, 
{16γ θυθ οἱθαπβσά. 

απβΕΙς ΤΕΣ1. 
ἑ ς / 5 » 2 

ησε τὰ διαταχθέντα αὐτῷ»; οὐ 
- 10 ο Δ ς - σ 

δοκῶ. οὕτω καὶ ὑμεῖο, ὅταν 

ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα 
ὑμῖν λέγετε, ᾿ "Οτι δοῦλοι ἆ ἀχρεῖοί 
ἐσμεν' ὅτι ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι 

/ 

πεποιήκαμεν. 
ο ” ” 

1 ΙΑ Ι ἐγένετο ἐν τῷ πορεύε- 
»ἃ 3 ε Ν Ν 

σθαι αὗὐτον εἰς Γερουσαλημ., καὶ 
» 4 ; Ν , -ὖ 

αὐτὸς διήρχετο διά µέσου Σα- 
9 

μαρείας καὶ Τι αλιλαία», 13 καὶ 
εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώ- 
μην, ἀπήντησαν. αὐτῷ δέκα λε- 
προὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόῤῥω- 
θεν. 1 καὶ αὐτοὶ ήραν φωνὴν; 

λέγοντες, ᾿]ησοῦ, ἐπιστάτα, ἐλέ- 
ς κ.α. 

σον ἡμᾶ. 14 Καὶ ἰδὼν εἶπεν 
αὐτοῖς Πορευθέντεε ἐπιδείξατε 
ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. Καὶ ἐγέ- 

ἑ 

νετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς, ἐκα- 

| 
! ΕΙΗΥΙΘΕΡ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

αηἩποῦ ναξδ οοπιππαπάθᾶ» τ ὉΙ 
ἁπ]ς πού. ο «αἶσο 76, πεΠ 

Υ6 σα] Ίανο ἆοπο ἄα]] ναί 
γ5 οοππαπάθεά σου, 5.7, 6 

816 ππρτοβίαρ]θ βοιναπῖδ; πο 
Ἠανο ἆοπο "σ]αῦ Εξ πας ους 
ἀπίΣ {ο ἆο. Απᾶ 16 ορπ1θ ἴο 

Ρ858, 5 ἔµ0 πας ροΐπρ {ο ο θτα- 
βθ]επι, τηαί Ἡθ Ῥαξβδοά {ῳχοισα 
ια πη]ᾶςί οἱ βαπιασία απᾶ α]]- 
100. Απᾶ 1α5 Ίιο πας επἰετῖπο 
α οογίαῖη υ]]]ασο, {θγο πιοί Πήπα 
ἴ6π 16ρ615, πο εἰοοᾶ [αν οἳ; 
απά ποτ Η{1θᾶ πρ {μαι χτοῖσθ, 
1801110, «ᾖθειδ, Μασίου, Ίλνο 

πΙΘΤΟΥ᾽ οἩπ Ἱδι Απἂ πεοεῖης 
έλεπι, Ίι6 5αἰᾶ {0 ἠἶνθπι, (619, βἶιο 

γουχβο]νος {ο {16 ῃνϊεδί. Απά 
16 σαπιθ ἴο ρα58, {μαῖ "5 116 
πθγθο ϱοἵης, 416) Ὑευθ οἶθαῃς- 

10 

14 

: ἆ γγηοί, Ίνας οοπ]αιᾶεᾶ :'' τὰ διαταχθέρτα. 3Μ., Θμαγρθ, 

Ῥΐος,, Ἐεπά., Μανάοσῖς.---Ἔγπᾶα]α απᾶ «επενα, “πα πο γγος 

οοπηπιασάεά ;'΄. Βε]σ., « ὸ ϱοπθ---Ώθυοίθη πας... Θες οἱ, ὅ : 27, 

ποίθ, 

. Τ19 Τεσίας Ἡθορρίις Πας αὐτῷ αἴῖθι διαταχθέντα. "ΤΗ ἵς 

σαποςῖθᾶ ϐγ ἀπεεὺ., Έπαρρ, 1μο]]ε, επι, Ἴαυλπα,, Τἱςοοηᾶ., 

αεοίιοη, Βο]ιοίέ, βο]ιοῖσ. Ἡ]οοπιβο]ᾶ (Ν. Τεδέ.): Της, πο 

Γοππά ἴπ πεατ]σ αἱ ιο Ὀεςύ Μ88., αιᾶ εονεταὶ Ῥαέμοις, απᾶ εαχ]σ 

Ῥάϊέίους, ἵς, πὶῶν 1οΏδοῦ, οαηεε]θά ὉΥ αἰπιοσῦ 6γευγ Εάΐξου, τοπι 

Ῥεησα] ἴο ῥο]ιο]ζ”.  Πζαϊπαωὶ 6αὖς: “Αὐτῷ Ποξδύ διαταχθέντα 

Ῥατες οοᾷΐοςς οι] ααί, πάϊθαπα νἱάσίαν ο συπηιπια(ἶοίς ναὶ Ῥει- 
ερϊσυἰἑα{1ς οααςξᾶ, αποπίαπῃ Υ. 10, Ιθᾳίζαγ τὰ διαταχθέντα ὑμῖν." 

1 ἐαῖς 1”. δοκῶ. Ἔλοπι, Ὀμανρθ, ἸΓεδίαγ, Ν ονίοῦ, Φοαν- 

1εέ6, Γακεί, Ιζαπάνίοἷς, «Απσαξ, Τμε]να]], ΜΜ. ο ος, “ Το] 

πιθίπο'. Α.Ε], ἓᾖᾳ---Ῥεπεο ;”. 1μ6ι., «ρίαηβο”. του” (οορὶοᾷ 

57 Ἡ. . οπι Τψμᾶς]θ) 15 οὐφο]είθ. 

54 9]βο1”.. μαὶ Τμο]ναϊ, Κορᾶ, «Απρας, ΘἨαυρθ, Θαπγον, 
5, Έτ ο απςςί τ”. Τρου.,  ηιοίοη.” 

8 κο] λαί τας οοπιπηαηᾶθά ;”΄ πάντα τὰ διαταχύ έντα. 
ποῖς σ. 

. οπῃοῦς δ. Ὁπαιρο, Ἰοβίσγ, Νουίοη, Ἰμαἷκεί,, Ὀϊο]ίηκοη, 
Οαπιρ., βαπγον, Κερᾶ., ΑΏσης, ὴΗ, 

τα πος ουν ἆπίτ:” ὠφείλομεν Απαας, Μ. 
ἀειααιιᾶς “19 δοίοτς πας.” 

Ίλοπι., Έσμη, [εμᾶ., Οαπιῃ. 

Οµ5. Ιάΐοπι 
Αέθγηαᾖῖνα, “ποιο Ὀουπᾶ.” 8ο 

518 Ἡο8 ροιης”' ἐν τῷ πορεύεσθαι. Έποπηδου, Θοαγ]αίέ, 

Ῥαΐγος, Ιζομᾶ,, Έμο] πα]! (Ἡ π]ή]ς 1ης πας ποἰης”). Τηθύς σαπ 9 
πο ᾳπθβΒίομ ἐπαί ἰμθ ἐπουρ]ιέ 15,  π]ή] Ἡς πνης οἩ Ἠΐς Ίουσπο {ο 

50ο |’ 

ήθγασα]οι,”. ής 15 πιοδῦ σογοοΙΥ εχριθεεοά Ὦγ {ἱε ρατΗοῖρῖαί 

οορείγαςίίο, οὐ {ο Ἐησ]δ]ι ρτοστοβείτθ {ουπι οἳ {ιο νεο. 

 ἅ μα Ἡρ Ίνας επἰθτίης :”' εἰσερχομένου αὐτοῦ. οτι, ἩΝ οἷκεῦ,, 

Μ., Ὀπο]ννα]ἰ. Τπο ϐ. Ἐν. γοηᾶστς “11 εηίταΙἡ”. (οααἰνα]επό {ο “1 

πας οηπίθ]ης”). Τμ Ῥτεροβίου “ ἰπίο””. {8 εαρεγῄαοας. 1Τὲ 

ἀνορρεᾶ Ὦγ λοπι., Όπαχρο, Ῥθμα, οτίου, ΊΝ α]κοβε]ᾶ, Κοπάσίοῖς. 

Α5 1Ηί6 ραγᾖοἱρ]θ 5οπιαίπηες Ίας ο [ππτο 8εηςο (Αοἰς 19 21. 

Βο τοιῦ Τα]το 28 : 29), πο αἱίοιπαβίνο τομᾶετίης ἵ5 βαρρεείεᾶ, 

“ᾳδ Ίιο πας αὐοιί απίρης.” 8ο γΝ οχίοη, Ῥ]οοπιέ. (Ν. Τε50.). 

οο Ἰαβΐ ποίε. Θ5τ., Νδίος εθωκώ εθο (ά απά ου Ὦς ἄσογι 
πεα» {0 οη/ςν ”]. 

ο ἔρηῃ Ίοροις;. δέκα λεπροὶ ἄνδρες. λοτη, Ἰοξίογ, Ν οἵ- 
ἴοι, Ἰαἷκοξ, Οαπηρ., Βα9γεΥ, Ιζεμά., Μ. Ἄνδρες πιαγ ὃς γοσηχάρᾶ 

α5 Ῥοομαδέίο. Οοπιρατο Μαϊἰ. 18:28. «Α. Πέεναὶ χοπάετῖας ἶ9, 
εἹδρτοις πηθη.” 

ὁ ασ ος” πόῤῥωῦδεν, 

Ῥ]ογεά 1η ο Ῥον]κίου. 

Ἰπΐ6 οτίπορταρΗγ ἶ6 απ{{ουπηῖψ οπ]- 

κ αγοίσρ;”. φωνή» (5ἱης.) Τοπ, ἸΓεείογ, Ὁἶοιςο, Μ., Δηρα», 

Τηε]πνα]], Β41νγον. 

Το ]σνα]], ζοπᾶ., Έπομι,, μαυρο, 1 ραγῖηστ” Λέγοντες. οἳ- 

{οἩ, Ἰλαἰκοῇ, Βανγου; ΜΜ. 

α α ρρθίης}” ἐδὼν. ἼΝθβίογ, Γαμᾶ, 'Π]εἰπα, Μ. 6. Έτ. 

κ αγηπὲ τας 106υ.,  Ἰαρ]επάο [1ο5] υὶςίο.” 

π αρ {μου ποιο ροίησι”. ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς. ὣοπι]θίθ, 

Ἠ]οπα., Ἰλ αἰκοῇ, ΘάΜγευ, Ιζεμᾶ., ἈΓ., Τ]δἰννα]! (1.5 ἴἨεγ πνεσο 

βοΐηςσ”}, Ἠατᾶοσἷ. Ίσαρπυς, οσα, 4ὅρο]ομ, “' Ιπίος ευπάασι 

Βο]ιοίέ, “' Ἰπέου ἀἰπορπάαιη. 6ο ν. 11, ποίθ. 
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ΚΙΝΑ σΑΜΕΡ) ΥΕΕΡΙΟΝ. 

1δ Απᾶ οπο οἱ {ποπι, π]θ 16 
βαν {μαῦ Ἡθ Ίναβ Ἰθα]οᾶ, ἐαγποά 
Ῥαοῖς, απᾶ πῖ( α ]οπᾶ γοῖσος σ]οτ]- 
Π6ἆ ἀᾳοᾶ, 

16 Απά {61 ἄοπα οι ᾖίς {ορ 

οὐ Ἰῖς {6οί, οἶνίπο Ἠΐπι ἠλιαπ]κς: 
απᾶ Ἡο πας ο βαπιατίίαη. 

1Ί Απᾶ ὅθεις απθποτῖης, εαἰᾶ, 
Ύπατο {λογο ποῦ ἔθπ οἰθαπεσά 2 Ῥαἱ [2 
τ]θιυο στο ἴἶιο πἳπθ 

189 Τπατο ατοθ πού {οαππᾶ ἐἶαί 1 
χοὐιγπθᾶ {ο ϱἱγθ ϱ1οῦ {ο οᾶ, 
Εατο {15 βίαΏςογ. 

19 Απᾶ Το εα]ά τπῖο Ἠᾶπι, Ατῖρο, 
Ρο ἴγ παν: ιν {αἱ Ἰαί1ι ππθᾶθ 
{πθῬ π]ο]θ. ἱ 

20 Απά πἶεη Ἀθ πας ἀθπιαπᾶ- 
εᾱ οἳ ιο Ῥ]ατίεθος, πον. ἴηθ 
Κπσᾶοπι οἱ ἀὐᾷ δηοπ]ά 6σοπθ, 
Ίο απςποτεᾶ Ἴιθπι απᾶ ρα1ᾶ, Τ]6 

αΏΕΕΚ ΤΗΣ. 
η δ ὁ ῃ - 

θαρίσθησαν. ή εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, 
ἰδὰ ο 3 16 ε / Δ 
ἰδὼν ὅτι ἰάδη, υπέστρεψε, μετὰ 

- .- ο” ν 
φωνῆς μεγάλης δοζάζων τὸν 
6 10 Ν ον, / 
εν’ ."' καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρύσω- 

Ν ἀ / ο. 

πον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, εὖ- 
- » Δ 5 3 

χαριστῶν αὐτῷ. καὶ αὐτὸς ἦν 
3 Ν ς 

Σαμαρείτης. ἀποκριθεὶς δε ὁ 
]ησοῦς εἶπεν, Οὐχὶ οἱ δέκα ἐκ- 

/ ε Νο» / . 
αθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; 
ὃ οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες 
δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ, ἐἰ μὴ ὁ 

ἀλλογενῆς οὗτος; ὃ ακαὶ εἶπεν 
αὐτῷ; Αναστὰς πορεύου" ἡ πί- 

στις σου σέσωκέ σε. 
30 ᾿Ἠπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν 

/ ) ε 
Φαρισαίων, πότε ἔρχεται ἡ βα- 

/ - ο] 3 / » 
σιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀπεκρίθη αὐ- 

ΒΕΝΥΙΡΘΕΡ ΥΕΠΒΒΙΟΝ. 

ϱᾱ. Απά οπς οί Ίλοπι, θθεῖησ 16 

ὑαῦ Ἡδ παδ Ἰεο]οᾶ, ἰαγποά 

Ῥαοῖς απά ψἰδι α Ιομᾶ τοῖορ 

β]οτ]Πεᾷ 6οἆ, απά »{ε]] οἩ Λὶς . 

{908 αἲ Πῖς {εεί, ρἰγίπσ Ἱητι 

παπ]κς; απᾶ Ὦθ σα5 α Φαπιαχ]- 

ἴππ,.  Απᾶ ἆὧθδιδ απθποτῖπα, 

αῖᾷ, Ίγετο πού αἴῑιο {6η οἱοαπδ- 

εά 7 Ῥαί πλογο αγε ο πΊποῇ 

τ7ργο {]θγθ ποπθ {οστά «{ο το- 

έπη, οπᾶ σίτο ρ]ου ἵο οᾶ, 

οχοθρί {5 είταησον  Απά Ἰο 

ϱαἱᾷ {ο Ἰήπι, "Ἐάςθ, απᾶ "ἄδραν; 
Πιγ {1 σμα{η βανοά ἴπθῬ. Απά 
ρθϊησ αδ]κεᾶ Ὦγ νο Ἐιιατῖςεος, 
π]σῃ πο - Ιήποᾶοπι οἳ ἀοά 
εψοπ]ά 60116, Ώθ απβγογθᾶ απ, 

ο Φπρείησ;”. 2δὼν. 

Ῥεπη, Β8ή9γετ, Το) να], 

ορ]τῖπς . 

Ρ [ος ἔπεσεν. 

α «1ῃο {ρη;”. οἱ δέκα. 

ΑΦ Τη ν. 14. Βο Ἐεπά. Μ., Όματρο, 

Τ]ιο ρατ[ιοῖρία] οοπείταοίῖου {β πςεά γ 

οπα., Θοσι]θῦξ, Μουέοα, ἸΤακος, ΡἱαΙς., απᾶ Οαπιρ. {. 8 “Ρευ- 

“«Ῥονα”. {8 επρογῄαουβ. 

ζειά,, Τπεἰπνα]Ι, Ὁ]ιαυρο, Έσυυ, Νογίοη, ἸΓεβίοΥ, ῷάπγογ. 

-. Βομο]θβο]ᾶ, ματρο, Ῥεπη, ἸΨοχίου, 

ὙΡακαί,, Κοιδρῖοῖς, Δησας, Τ]με]να]], Μ. Ῥεῖς. “ ἂε ἄεπ;” Ώε 

ὙΓοί(ο, «« ἀἱο πολη :” ᾱ. απᾶ Β. Βν., “16. ἅῑκ 1” Τρου., “]ος σα ς”" 

πα οκοερί ” 

Μ. 

- 

« να ἀερανῦ ς 
Οππιάσᾶ Ὁσ 

15 ουκο]είο. 

18 1:45. 

εἰ μὴ. 

« Ρανο” ἶς οβο]εία. 

4 Π]ρο;"' Ἀναστὰς. 

πορεύου, 

Αοίς ὅ 41/1 99:91. 2 Ππι, 4:10. Ἐοῦ. (Τοχ., ἴπ υεγῦο) 1 

Ρ355 Ο0Ἠ, ἰο ϱο αωαφ; ἰο ἀερανὶ. ” 

5 α Ἠφ{ῃ φηνεᾶ ;” σέσωκέ, 

Ἰθ]νο]], 11., 

Ἱζοπά,, Βοστ]θίς, Ἠοχίου, Ὠϊας, Οαπρ., 

6ο οᾗ. 8 : 68, ποίθ. 

Βο (ΗΕ. Ῥ.) Ταιἷεο 4149. ον 16 :Τ. 
[1 πο 

Τ]ο Ῥμχαςς “ {ο βο ομςς παγ 

Βο Β. Ῥ., ἴμικο Ἰ : 0 (σέσωκέ] 
ὙΓοκίοψ, Νουίοῃ. Ἔτοπι ἐθ {ιοί ιού ἐς 

Τέασς, «1 ἀῑοοῖ ;” Ὠαπίς, “ ἆς Π Τις επρ]οπίο αἆγοιο αἴτος 

“πεγε” οἳ Ἐ. Υ., 15 8αρεγβπους. 

Σα "γριο---[οαπᾶ ;”. εὑρέθησαν. Τί 15 ποῦ ηβΟΘΒΞΑΣΥ Το γερατᾷ 
Ἠίς αοχῖςὲ ας ο θα Ὀσείξαίς {ον {ο Ῥγεδουξ. 18 το[οις ξό ἰ]σ πιο 

οἵ {ο γείωγπ (ὑποστρέψαντες) Ἠ]]ο Ἴνας Ῥροςι. ο β]ατρο, 

ἹΚοτίου, Κεπᾶ. Ὑαἱς., “ ο Ἰπνοηίας ”. Μοηῦ,,  θπηί {πνοηδί ς” 

Ένας, Ῥεσα, “ εαηῦ τερεγ ὔδολθη, Φομοῦί, “ αρραναργαη!.” 

Τηο ποῖθ τρις 15 Ιπίριτοβα νο, αοοοτᾶῖης {ο τις ριποἰπα[ίοη ος 

Ώιο Τοχῦ. Ὡεσερύ. οἳ Ῥασσίεγ, 95ο Ἱνασπιας (αν. ἐκ), ατίοξὺ., 
πὶςοἩ,, 1μασμπι., παρρ, 166, Τπένπι,, Θο[ο]σ, Ξομοίῖ, «ποῖ]ορα 

(ατ. τεσῦ), Ἐτϊπσ]. 8ο ἵπ ι νοιβδοης, Ὑη]σαίο, Έναβπιας, 

Οᾳρία]ῖο, (ὅφομετ, Φο]οίῦ, Βε]ρσίο, ]ωαύμοι, Ὢο ἸΜοίΐα, 8. Ἐν. 

ρου. Τια]., Ὠαπίεὴ, Φππῖας απᾶᾷ ἸΜατᾶοοῖς (τοαι ΘγΠαο), Έλοπι.,' 

Βματρθ, Ῥοημ, Νοτίου, Κεπᾶ., Οµπ1., ΑΠσας. ΤΠ Ῥπποααβίου 

οἳ ἴἶπα Ἡ. Ὑ. πας οορίεᾶ [οπι ο] ος Τγαάα]ο, 

5 «πιοτθ ἔ]θτο ποηθ {οππά ;”. οὐχ εὑρέδησαν. Ἰεηᾶτίος, Μ., 

Τποπι,, Βσαι]ουῦ, Όμαχρθ, Ῥόπη, Ῥίοῖς,, Ἰζαουᾶ., Άησας. 16 πουίςε 

Άτα 15 τοπάεχεί α5 ἈὈογυο. θρ ]α5ἱ Ποίθ. 

εα {ο τοίατη ”. ὑποστρέψάντες. Ἰζοπά., Ια1ρθ. 16 Πέονα] 

τεπᾶρτίης “ τοἰανηίης ”” γγου]ἀ ποὺ αοσογᾶ αγγ] οἳς τιδιις {ορ ιειάί, 
«Τῃμθ ρανΗοἰρίο {6 τουγ οίεῃ ραὀ {ον ἴιο Ἱπβηϊάτε Μαι 

(ἄταπι., ᾷ 550, ος, 4). «68 οἩ. 10 : 26, ποῖς, 

1” 

Ῥαπιανίζαπ τθοεῖγθς αν πιαχ]εοᾷ οοπιπιθηάσ ου οσα Ομηϊ6έ, Όσσσαδθ 

πο τααχηθά απά βανα Ἠίπι ἐμοπ]κς, πν]]θ ἆμογο {5 α ἐπος γερνοοξ 

οὗ “πα π]πθ,” 165 ποσ]ᾶ 5οεπι Ἰμαῦ σέσωκέ αβ α {ογοο Ὀαγοπᾶ 

Πιαῦ Ἱπιρμεά ἵπ “ Ἠαδὴ πηαᾶς {νοο πγ]οίθ,” ος “ ]θα]οᾷ ιοδ.”. 118 

πὶΠθ ου πιαζθ ιοί οἳ Ἠεαίεᾶ, ας 1νε]] ας {ο Βαπιατίέαη, 

Ἠοηοθ α ᾖήεγαὶ νοπάειῖας οἱ ιο νοτῦ Ὦψ « δανος,” 15 ἀθοπιοά 
ἀεόπηεά πιοδί αρρτορεαίθ. Το ἐπί πιαΥ 6 αἀάσά, ἐλαῦ ὧιο ὑεα]. 

ης οῇ 19 Θαπιαπίίαν ἶς τορτθεεηἰθᾶ Ίπ ν. 15 Ες ἰάδη. 

Σα Ῥοΐπς πεἰκθᾶ !”. Ἐπερωτηθεὶ. Ἰλόπι, Θοατ]θίέ, Θμβτρε, 
Καπάνίοῖς, ἨΓορίσγ, Ναϊου, Ἠγοκος, Μ., ΤαμναΙ] (ή Ῥείπο απεξ- 

Μοπεᾷ "'). 

Σ 6 πνου]ᾷ οοπ1θ τ”. ἔρχεται. 1Μ., Ἡαἷκοί., Μανᾶσοῖς. “ὙΓου]ά 

Ἰηθίσαά οὗ “ θ]ου]ᾶ,”. 16 επιρ]ογεᾶ Ὁγ ΤἩοπιεου, φηά εαυθταἰ Ιωίος 

ἀαηθ]αΐους, 1 5ασσεεύ α5 απ αἰίοτησίίνο τοηάρνίης, “ση ἀοίἩ 

Όνο Ἱεπσάοπι οἳ ἄοά οοπαρ 2” απά ἵω {1 αηΏβνου, “ Έα Ἑησάσπω . 

οἳ ἄοά ἀοίῖι πού οοπια”. Ἠσ 189, ἔρχεται 188 115 Πογαί χομᾶςι» 
ἰπς 1 ἴ]ια Ῥεοβοπί, ἵη Ὀομ ἠηβίπησος. ο ορίου, "ΊΎἩθη οοπιθί] 

ἴλς Ἱἰησάοπι οἳ (οά Ί--Ἠ1μο Ἰήησάοπι οἳ αοά οοπιαίμ.”. 1ο], 

Ὠλοίπις, {ζομᾷ., οπᾶ ΤΕ οϊνγ]], ὁ ιδ ἴμο Ἰκησᾶσπα οἱ οᾶ οοπι- 

οίἵν---Τ]μ6 Ιησάοπι οἳ αοάᾶ οοπιθῖ] ποὺ”. Ἰ1μαυ,  ὍΓαμα Ἱκοπυπιό 

ἆας Ὠοῖοη (οέ[ας Ί---Όας Ἠεϊοι οἶῖος Ἱκοπιπιδι” Έλα τεπάετίης 

οἳ ως Ἑ, Ύ. ρεοδαὈ]ν οπἱρἰπαίεα ἵπ ἐν οὗ Ἐναδτηας,  αααπάο 



ΤΗΕ αΟ0ΞΡΗΕΙ Α0οθΒΡΊΙνΝα το ΤΌΚΕ.-0ΒΑΡ. ΧΥΗ. 181 
Μυω 

ΚΙΧά 2ΑΜΕΣΞ) ΥΕΕΞΙΟΝ. 

Ιπσᾶοπι οἳ ἄοᾶ σοπιθί]ι ποῦ ππ(ῃ 
οὐδανταίίοι : 

21 Ναϊώεν εἶνα]] {1ου δαγ, Ίμο 
μουθί ο), 1ο ἴιθιοί {ον Ὀε]οίά, 

ιο Κἰπαᾶοπι. οἱ Εοᾶ ἶδ γω 
Σο. 

24 Απάᾶ Ὦθ βαϊᾶ ππίο ἔ]ιο ἀἱδοῖ- 
Ρί05, Τ]ιο ἆαγς ππΙ]] σοπιθ, πάθη Τθ 

δια] ἀρδῖτε {ο 569 οπθ οἱ {11ο ἄατθ 
οἳ {ιο Όου οἱ 118, απά Σο λα]! 
πος 596 28. 

328 Απά 01ου εΊα]] βαγ {ο τοι, 
ῷ6ε Πειθ! οἱ, Φεθ ἴλθτο! 6ο ποῦ 
αἴίσν ἔλοπι, πο {ο]]ουγ ἐλνπο. 

34 Έου α5 ιο Πσ]πίπς {λαῦ 
Πσ]ινομοί]ι οπ6 οἱ ο οπΟ ραγὲ τι- 
εν νθαναῃ, εηπεί] τµιξο 116 ο{ΠθΥ 

Φαγὲ απᾶςι πθαγθη; 5ο θια]] 46ο 
νο 5ο οἳ πιαπ Ῥο ἵπ 115 ἄατ. 

τηρήσεως" 

μὴ ἀπέλθητε, 

απΏςκ τΕΣτ. 

τοῖς, καὶ εἶπεν, Οὐκ ἔρχεται ἡ 
βασιλεία τοῦ Θεοῦ μετὰ παρα- 

Ἀλ οὐδὲ ἐροῦσιν, ᾿Ιδοὺ 
ἆδε, ἢ, ἰδοὺ ἐκεῖ. ἰδοὺ γὰρ, 
βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν 
ἐστίν.. 3 Ἠϊπε δὲ πρὸς τοὺς 
μαθητᾶς, ᾿Ἐλεύσονται ἡμέραι, 
ὅτε ἐπιθυμήσετε µίαν τῶν ἡμε- 
ρῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν, 
καὶ οὐκ ὄψεσθε. ὃ καὶ ἐροῦσιν 
ὑμῖν, ᾿Ιδοὺ ὧδε, ἢ, ἰδοὺ ἐκεῖ 

μηδὲ διώξητε. 

ὥσπερ γὰρ, ἦ «ἀστραπὴ ᾗ 
ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπ᾽ οὐρα” 
νὸν εἰς τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν λάμπει, 

οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀν- 
θρώπου ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ. 

24 

ΕΗΥΙΕΒΙ ΥΕΕΡΙΟΝ, 

απᾶ αἱᾶ, Τ]1ο Ιάπσᾶοπχ οἳ ἄοᾶ 
οοπιθίι πού πι οὐθοσγαίῖοι 
πο; 1] ἴαγ κσασ, «Ῥα]μο]ά, το 1 

ἡ [16γο| 95, Ῥοα]λο]ά, ους! 1ο5, 

Ῥθ]ο]ᾶ, ἐῑιο Κἰησᾶοπι οὗ ἄοά 18 
ρπιοπσ γου. Απᾶ Ίο 5α]ᾷ ἴο 
ἴπο ἀϊροίρίας, Ὅασς ππῖ]] οοππο, 
πει γο ἁψ]]] ἀθβίτο {ο 566 οη9 
οὗ Πιο ἆαγ5 οϐ (ο Θοι οἵ πιαἩ, 

απᾶ 7ο «ΨἩ] ποῦ 566 15. Απά 

{π6γ ἐπ] 5. {ο τοα, ΣῬεμο]ά, 
Ἠθγο! ος, Ὀομο]ά, {ποτθ! σο πού 

αἴίον ἐέλεπι, τος {ο]οι ἐλεπι. 

Έου αξ. πο Πσλίπίπο ἑαρΏίης 2 
οαξ οἳ [6 ἴοπε ραὶ απᾶςυ 

Ἠθαταῃ, απο] {ο {ο οίμδ 

ρατῦ απᾶθε Ἠθανεῃ, 5ο {κ]Ι 
ἰμο Όοη οἳ ιαπ Ῥο 1π Ἠΐς ἆαγ. 

τοπίατατη ο58εύ γοσηπα οι 

Ἱᾳ {1ο αοσοοπᾶ ἱηβίπασο, ὰ ἐλθ ΓαἨατο, “ γεπίαί,” 

Ἠθ, Ἱούνονον, ἐγαης]αίεᾶ ἔρχεται, 

Όµ Ώιο σου(σαῦσ, 
Τ1ο Ἠεῦ. 

οἱ έο Ε. Υ. 1 οιαἰεθᾷ. 9ο μαυρθ, 102800, Ἠ)α]ος, Τ]μο]ννα], 

Τ]Ηβ π5ᾳ ο} ἡμέραι ἵς Ἠεὐναίσίϊα, θᾳαἴνα]επέ {ο Ώοαν ὁ πι” 

Οοπιρατο Αοίξ 15 : 
σ σος - 
{, ἄφ ἡμερῶν» {νο ας. απά Μουέ, Ἱαγο « νο] ἵπ Ῥοίρ ϱ85ςβ, 

Ν. Τος06, Ἱιας {ἱιο {αΐ1πς, ἀίΑΓ) Επ Ἁλίοϊ ρτοξεηίς {μα Ώιουσ){ 

τή θχασίηεςς. 

.α Ῥε]μο]ᾶ ς”. Ἰδοὺ (016). . 86ο οἷ. 1 «44, ποῖς Ζ. 8ο Τὰ ἴλλο 
ποχέ πιθπιρος οἳ {99 5εηίοµοθ, αὐά ἵη 18, Ἡ. Το ποτά ἰ5 α ἀε- 

πιοηςἰγα {νο Ῥαγ[ίοις, Τ]ο Ἰπιρογαῦνο {οί αοπ. πηῖά, εἰδόμην) Ί6 

ἐδοῦ. 

5 4 ϱΠιΟῃσΣ” ἐντὸς. Μ., Ῥἱαΐς., Ἐσπά. ἈΒολοίέ, “ ἱπέδτ νος.” 

Ἑ]οοπιβε]ᾶ 5151 “11ο Ῥτεεθυύ οοπῖοχὺ τοριῖνος 8 {ο ἰαίκ {πε 

πονᾶς Ίπ ἔὴλθ παἑαγα] 5ΘΗ50, {ΟΥ ἔτι {ιο πιἰεὶ ϱῇ, ἐντὸς ὑμῶν Ῥεΐης 

{ον ἐν ὑμῖν, - ἂ, ιο Πήησάοη οἳ οᾶ ως 6υοη εοπηπιθησσά 

απιοπς γοι, ἶ9 ἵη ἐἶο πιἰᾶςῳ οἳ γοι (ἔφθασεν ἐφ ὃμᾷε, Ἡς ἵν {9 

εαἱᾶ 11 : 20), ἠοασ γοι ἆο πο «σα 1. πίνω: ἡ δοὺ γὰρ, 

ᾗ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ἡμῶν ἐστίν, σοϊϊοίο οπίπι ᾖαπὶ πει 

νο» {1 νοσίομα 6{ Ῥορα]ο νεςίτο) 1αᾶ {ρδαπι οοηδαα ένα, {η ζζέαι 

οερίς5ο γουῖς που ορἰμαπ ας, πθό ονεβρηΒίδας, οἵπι Ῥηοοοιιοαρίή- 

δα5 ορίαἰοπίας- οαρυἱ Τεηοαπηλμ], Θπ6ο τος αἆἶναο οχδρθοία!ῖς, ος 
ἆαπι θνεηθινηΐ, αἰζαπιοη ποπ Ἱία αξ γο5 δροναδίής αἱ πάλαο δρθτα(ῖςτ 

εσο, Μθεσίας, νουί οοπάἱδατας Γόσπαπι, οἶνο βοοἱθίαίσπι θογηπι, ηπὰ 

ο γἱγαῖς ἀοοίχίπωφαθ πας δἰαάἶαπι Ἴ8ο {ηγ{έ οκετοϊέαπι, [οἱ]ο]- 

1918 Ῥοδὲ πιοτίαπι [αἰαν αἱωί θατηπιᾶ ο6 πονροίμθ.” ᾿ Ἡς αἲᾶς: 

«θντὸρ αμα Τατο θ5ί Ἰά6)] αποά ἓν, ΠἱΕΥ, αὖ αρ. ΧοπορΙ. Α.α- 

ὑαθίς 1:19, 2, υὈὶ σὼ ἔντὸς αὐτῶν ἀϊοπηίαν, απ αριᾶ 5ο ἵη 

οαδ(νῖς μανοναμέ. Τα νουείοηο «Α]εχαυάνῖηα γοεροπᾷοί Που. ὠπρα 

ᾳποά θοᾷσπι πιοάο αάλίοθιΙ εοἱαέ. Οοπιραχο Ἠοὺ., Ῥοαρί. αμὰ 

π. ν., Ν απο. 11 190, 21. ου. Ν. Ὄεοι., τήσρα πο ρα. 15ο). 

(αοίθ), “Ο. ορίά ον πιθᾶίο ἆἀθ” ἩῬ]οοπιβοιά (Α μμοίαζ) βαγ8: 
αεΑπιοης” ἵβ αἀορίθᾶ Ὁγ 1]θ Ῥεςί ουἱέ1οῦ αποἰοπέ απᾶ πιοᾶργη,” 

54ης; ἡμέραι. Α4 ἠλί πσαπ ἶ6 απαγγοως, 116 ατᾖο]θ 

Ἠοῦ. (Τωεχ., ἔτι υεγῦο εἰ Ἴου0). 
ἀρχαίων (Β. Ὑ.), “αι ροοᾶᾷ π]ή]ο αρο.”. «οβεη. (110... Α5 απ 
αἱίθγμαί νο, “απ πιο Κο ἸΝαἷεί απά Ἠοτίοι. απο (ὔι 

ζοεο) τ ' Ἠτὶῦ επροτίς.” 

ἆ επῇ]Ἴοηρ;”. ἐπιδυμήσετε. Ῥ88 οἩ. 15 : 16, ποίθ. “ΤΗ” 
6 πιοδύ αΏρτορε]αἰε {η ἠπάίσαδίπσ ιο {α1γθ, ) 

5 π ποξ σερ; οὖν ὄψεσθε. 368 ἰηδύ ποίθ. 

{ ἁ πὴ] 5αγτ” ἐροῦσιω. Βοατ]εί, 8μ8χρθ, Ἀοχίου, Κεπᾶ., Ν1. 

119 Ίαπσαασα {5 ἐῑναῦ οἱ ρτεᾶϊσίίοι. 

5 αἨομο]ᾶ :' Ἰδοὺ. μονο, 36ο οἩ. 1:44, ποΐθ. 8ο ἵη 
ηθχῇ πθηιῦθς οὗ {ια αθηίσησθ. 

Ἀ «βιθμ]ης)”. ᾧ ἀστράπτουσα. Βοα]οίῖ, ΘΑΣΟΥ. Ἠοῦ. (Τ1οχ., 

ὃν υεγύο), “ ἐο Βαξίι «Α]ιοπο νε τοµάσιίης, “' ἔνο Παςμίηις Ιοιέ- 

πιο,” Ἐθδηάνίαις, ια ἠιοισλέ πο] Ῥο οχργο5ςο] πχουο Γοε{ 

ἄνας, «ας ο Πας οἳ Πολέηϊης.” 

Ῥ]ῖς νο ἵς αἰγ]ο]γ εαρρἰοπιοπίαιν. 390 ἔιο πουᾷ 

Ίομσο Ῥοἱ]ι 
{ α 0ηθ” 

α ο]ιονρ {η πο 5α0ςαφαοπὸ πιεηιβος ο Ώνο βευἴθπου, 

ατο Μα[ίοίσει.. 

2 Τα 8116 Τοχίας Ἡσρερίας, καὶ {οἱἱουνς ἔσται. 1 15 οαπσοὶσᾷ Ὁγ ΄ 

αν]οεὺ., Ἰεο]ομᾶ., Ιζπαρῃρ, 1 πεῖ]ς, Βομο]α, (4 ὔδολομ, 1 πἱπον], ανά 

ὑγασκοιοᾶ Όγ ΤΠδην, Τασ]νη,, οπᾶ Ῥ]οσιι Θολμοιῦ εαὖς: “λαὶ 
γα]σο οξύ οὕτως ἔσται αάϊέαπι ος ν. 26, τοὶ ο ἰοχία Ῥαἷς., 

Μαδλ, 241 2π.. ἀνὶοςὺ. αΠϊσαιιο γοσία οπἑέαπέ αποίονίίαἰο ο. 

}ωηιπ] ον (9 απο.) νοιδδ., Ῥοδος., Ρ]4]ον., Ὢου8., Α., ΒἱάΥ., 

αοῦν, ασ. 

κα γγ]---ὖθι”” ἔσται, λοπισου, Μ., Ῥουῃ, βσαπ]οιξ, Ώμαιρο, 

Νοτίοῦ, Ἰαἰκοξ, Ὠϊοῖς, Οαπιρ., παπά. Μ., Θ6ο ν. 25, ποίο, 
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ΚΙΝ ᾷΑΜΕΡ) ΤΕΒΡΙΟΝ. 

956 Ῥτί τει πιαςέ Ἡς φαβοτ πιανν | 5 
ήπος, απά 6 το]αοίρᾶ οἳ Ες 
δεπεια Πο. 

26 Απᾶ αξ Τὸ πας Ἱη {Πο ἄαγε 
οῇ Νορ, 5ο αἶα]] 16 Ὦο αἱδο 1η ως 
ἆαγ8 οἳ {πο Βοη οἳ τπαη. 
2 Του αῑᾶά οαῖ, 1ου ἀταπῖς, 

ἤιογ πιαχνὶεᾶ πίνος, ιού στο 
βἴτει ἵπ πιῖασο, ππ[Ι] ἐ1ο ἄαγ 
Όιαί Νορ οπίθγθἁ Ἱπίο {16 απῖς, 
απᾶ {πο βοοᾷ σαπιθ, απᾶ ἀθείτογοᾶ 
Ώιεπι ο]. 

25 Ἰή]ογ]θο αἷεο αξ 1ὐ πας ἵπ 
ἄιο ἄαγςθ οἱ Ποῦ:. ἴιογ αῑά οαί, 
Έπεγ ἁταπῖς, {πο Ῥοπσ]ί, {που 
εοἰά, {π1εγ Ρ]απ{αᾶ, ἴ116υ Ὀ1]άεᾶ ; 

29 Ῥπῖ ἰπθ βαπΠθ ἄαγ Ειαί Το 
ποπί οπῦ οἳ Βοάοπι, 16 ταἰποᾶ Άτα 
απά Ὀνίπδίοπο Ώοιι Ώθαγθη, απά 
ἀθείτογοά ἐλεηι 81]: 

80 Ένει ας πα] 16 Ὦο ἵπ {ια 
ἄαγ π]ιοη {6 Φοη οἱ πιθη {5 το- 
γεα]εᾶ. 

δ1 Ίπ ενα ἄαγ, ης πο] επα]] 
Ὦ6 προη {ιο ΄Ποιξο-ορ, απᾶ 15 
αι ἵπ πο Ἠοπδο, 160 Ἠϊπι πού 
60Π16 ἄογτ {ο ἰαίθ 1ΐ{ οπαγ: απᾶ 

απξες τΕΣΤ. 
Α - Δ π 

πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ 
- ω Ν 

παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ 
- - / ΔΝ 

τῆς γενεᾶς ταύτης. Ὁν καὶ καθὼς 
3 ’ . Αα - 

ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Λὠε, 
/ - « ’ 

οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις 
- Λ.Α -. ὁ ΄ ἵ 

τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. -' ἠσθι- 
εν . ΄ 3 / 

ον, ἔπινον, ἐγάμουν, ἐξεγαμίζου- 
το, ἄχρι ἦς ἡμέρας εἰσῆλθε Λώε 

εἰς τὴν κιβωτὸν, καὶ ἦλθεν ὁ κατα- 
κλυσμὸς, καὶ ἀπώλεσεν ἅπαν- 

τας. ᾗὃ ὁμοίως καὶ ὡς ἐγένετο 
α . ς / ΄ 3 

ἐν ταῖς Ἠμέραις «(4ώτ' ἤσθιον, 
3 . / 2 ”΄ 3 / 

ἔπινον, ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύ- 
/ 98 Ν ” 

τευον, ᾠκοδόμουν:, ὃ ᾗ δὲ ἡμέ- 
ο Ν Ν ΄ 

ρᾳ ἐξῆλθε «{4ὼτ ἀπὸ Σοδόμων, 
5. ” Ν ο) » 3 » ἔβρεξε πῦρ καὶ θεῖον ἀπ οὖρα- 

- / ιά 

νοῦ, καὶ ἀπώλεσεν «ἅπαντας" 
50 κατὰ ταῦτα ἔσται ᾗ ἡμέρᾳ ὁ 
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτε- 

1 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὃς 
ἔσται ἐπὶ τοῦ δώµατος, καὶ τὰ 
σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίω μὴ 

καταβάτω ἃἄραι αὗτᾶ: καὶ ὁ ἐν 

Ταν 

ΕΕΝΥΙΡΕΣΡ ΤΕΒΡΙΟΝ, 

Ῥαΐ Αγεί Ἱς πιπεί ποτ ΤΙΑΠΥ 26 
Πμπσς, απιά Ὦς το]θοίεά 107 ες 
βοπογαίοη. Απά αξ Ττ Ὑ8β 1η 26 
υιθ ἆασς οἵ Νοαᾗ, 5ο ΥΠ] 11 μα 
αἷξο ἵπ {116 ἆαγα οἱ {ο Βου οἳ 
πα, Τ16γ .ΝΘΥ6 θα πο, 116Υ 2 
ννθυς ἀλ]η]ίπο, Ει6γ Ἡ/6υς ΠΙΑΙ- 
σγίης νάνος, {16Υ Ίνοιο ρἶνθὮ 
ἵα πιαττίασο, 01 ὧο ἆαγ Ειαί 
οσα οπ{ςοτοᾶ 16 ατ]ς, απ ἴ]ια 
Ποοᾶ οα1π9, οιιά ἀθξίχογθᾶ Ρέῤοπι 
αἲ. απ [ἴκο ΤΊΩΠΏΘΣ αἱδο 35 1{ 28 
νας {π ἴηο ἄαγς οἳ 1οῦ: 167 
πθγθ θαπα, 116} πογο ἀτίπ]- 
Ίπσ, 11αγ Ἰετο Ῥαγίπς, {λογ 
ψ/6γθ 5ο]]πς, ἴἨου πειο ρ]απῖ- 
ἴπο, ἴλαυ πνουο υπ]; Όπί 29 
0η {1ο ἆλγ πΊθη Τιοῖ πνοπέ οῦ 
εοπι ροάσπι, «δε Τιογὰ ταϊπεά 
Πτο απάἆ Ὀτιπιδίοης ᾖροπηα Ἡθασθη, 
απά ἀθείτογεᾷ ἐλεπι αἲϊ: "Τ]νας 50 
σψ]] 16 ο ἐπ {6 ἆαγ που 6 
Φου οἱ πιαπ 19 τθυθα]σά. Τη 
Ὠναῦ ασ, Ἡθ πο ελα] ο ον 

51 

τμ Ἱομςθ-ίορ, απᾶ 15 "σοοάς 
1η {ο Άομςθ, 16ἱ Ἰήπι ποῦ ο0ΠΠθΘ 
4ουπ Σὶο ἴακθ {μθιη αυαγ; απᾶ 

1 4Τγ:” ἀπὸ, 8ο (Ε. Υ.) Μαι. πτ16. 99ο Ί]ο 9: 22. 8ο 
Τβοπη., Μ., Ῥοπα, Βοσ]είί, Θάατρθ, Κοπᾶ., Αησας, Ἰοτέος, Ἱες- 

167, Ρἱοῖς., Θαπγει, Τη8ναΙ1. 

αν αγγ] 1{ ο : ἔσται, Ἀο6ρ Υ. 24, ποῖρ Ἱς, 

3 α γγθις θα(ἵησι”' ἤσθιον. Τλῖθ ναιὈ, πι έλος τΥηἰοῖι {ο11οιγ 

ἵ ἔπινον, ἐγάμουν, ἐξεγαμίξοντο, θηᾶ ἴλοδς ἴπ γ. 28, ἠσδιον, 

ἔπινον, ἠγόραξο», ἐπώλου», ἐφύτενον, ᾠκοδόμουν, ἵ5 ραΐ ἵῃ νο 

Ἱπιρεχίοοί, Ὀθοσαςθ οοπἰτπιιεᾷ αοἰῖοπ 18 ἀεεοτὶοεᾶ. Ἠεποθ ἴἶιο α)- 

Ῥιορν]αξο τοπᾶσδητις ἵς Ὁγ ἐῑιο πα, Ρυοατοςείνο {Ότπι. 8ο Ἰοιίοα, 

Ὑγαικο[,, Ἰζεπᾶ., Το] νναἰ!, Μ., Ῥαξίπιαπα (ασατα., 6181, 4), Βαατί 

(αναπι., ρ. 211, 2156). 

9 ρηίργες ;” εἰσῆλδε. Ἀ96ο χ. 12, ποίν. “ Ἐπίον” οἱ Ἡβε]Ε 

βἱρηίπθς {ο σο Ἱπίο :”. Ίεηςο “ {πίο ” πια“ οηΐεν Ἡ ἶ5 6αρετΠιοιδ. 

πετο τηασ, Ἰοπθναυ, Ὁθ 6.ςοβ, π]εγθ, [οΣ ἴ1ο 54] οἱ σιρΛοηή, 

πιο”. εποπ]ᾶ ῶ6 χοἰα]ηθᾶ, Τῆνο ργοκομέ 1ς ποῦ οπθ ο {εί οἷαξς. 

Βο Τ]οσι., βμαυρθ, ογέοι, πρ, Ρἱοἷς. 

5 {λεπι Ἔλαφ πονᾶ 15 α 5υρρ]επιοπέ, απά ελου]ά Ἠανο Όθου 

Μαλοϊσεᾶ (15 αὖ ἴμθ οἶοδο οἳ ν. 29), ἵη ια Ἐ. Ὁ. Θο ἸΓαἰκοβο]ά, 
Ἰδεν. [: 1ο5 ”]. 

«Τα κ πιαπηες!”. ὁμοίως. Ἀειᾶ. Τηεϊπαϊ, Μ. Ἠοῦ, 

(16χ.. “ Πκοίερ” ἵς οἵθη τιςθᾶ {ω νο 5οηςο οἱ «αἱςο,” “ {οο,) 

απά ἶς, {λετείουθ, απιοίραους, 

Σ΄ αοἨ ἴ]θ 4αγ που ;” ᾖ--ἡμέρᾳ. ἈΒοαπ]θίέ, Ὀἱαῖς., Νονίοι,--- 
Οαπηρ., Θ4ΥΕΥ, Θµα1ρ86 (" οι {1θ ἄλγ ἐἶαί "]. 

5“ ᾖοπα1” ἀπὸ. Τα], Θομτ]θίξ, ηι]σ., Μοαῖ., “ ασἰἰς 

Τιοῦ ἃ Βοάοπις,” 366 6η. 19 : 10-24. Ἰ1μοῦ αππιο οιέ οἳ 116 

οἱίψ, απᾶ πνοπύ /γοπη {ἱ, Ὀείους {ἐνθ Τιονᾶ ἀεξίογεᾶ Βοᾶσπι, 

αίμα Γον. ΤΗΕ 16 {πο Ῥχορευ ποπιηαίίνο οἱ ἔβρεξε, Όοπι- 

ως ο. 19: 24. Βερῦ. κύριος Ἐβρεδεν. Ἠεῦ. πως πηη. 
Βο8. (Τιασ., Αρέχω) αποίες ἐπίς Ῥβξεασθ, απᾶ 5αρρ]ῖθς (λος! {π- 

οοσπγκ{εἶγ). ὁ Θεὸς, 38 ἴιο ποπμανθ, ο Β]οοπιΐ (Ν. Τεεί.). 
Καμοις Ἔβρεξε πεπιρθ ὁ Θεός.” 

α « Ὅμης ,. κατὰ ταῦτα. ΆΑπηρβαθ, Μ., Βιαγρο. 9εοθ Ἐοῦ. 
(Ἰμοχ., οὗτος). Ὦο πλ προσηύχετο (Ε. Τ.) Τακε 18 : 11. 

. ετ 19 ὃς ;”. ἕ σε ν. 26, ποίθ, ' στο. 

Να σοοᾶδ;”. σκεύη. 8ο (ΗΕ. Ὁ.) Ματς ὃ : 21. Ἐοῦ. (ΤΑσ.). 
ποπ], Ῥεπῃ, Βοατ]εί{, 8πωρς8, Μ., ἸΠεείεγ, Απραθ, ο Θα 1η 

{ϊ6 56ηξς οὗ πονεαδίες, οἳ Γάγηάέωγ6, 18 οὉβο]θῖο. 

καῇο αχ ἴπει αωαμ;’ ἄραι αὐτά. "ΤΠ γοῦο Ῥτορογ 

εἰσηίβες “ἔο {μία πρ. οπου {μθ Ἰάοα οἳ οαγήπς ατα! ναῦ 

Νο ἵ6 Πῆοᾶ αρ Ώαδ έεη αξεοσϊαἰθᾶ υν]ι {ἱ, 1 15 ἀεοπιοά τποςί 
ποουναίο {ο αξο "ατθα' 88 αι δαρρ]οπιθηῦ, «Α5 αὐτά τοίοις ἴο 

σκεύη, ιο Πέριαὶ χοπάθιίης “ἐπεηι” 18 αρρτορτίαἰο. Θ66 Ἐοῦ. 

(1μοχ., {η υογύο), Ὁ απηῦηὰ Ὦ Ἠθχ. 
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ΚΙΝ6 ΙΑΜΕΘ) ΥΡΕΡΙΟΝ. 

6 ἐῑναῦ {9 1η {ἱιο Πο], 1οὐ Πεῖπι 111ς- 
νεο ποῦ τοπ Ῥαο]ς, 

82 Ἠεπιοπιρου Γιοῦς πα, 
58 Ἰμοδοθγος εἰαὶὶ βοοῖς {ο 

βαγο 5 Ἠΐα, εἰια]] Ίοβο 16: απά 
φ]οσοστες ελα]1 Ίοξε 5 1166, ο]ια]] 
Ρ96βθυτο 16, 

δ4 Ἱ {6 τοι, η Ὠιαί πὶσ]ιό 
Ένθτο εἰ] Ὦρ πο πιο ἵπ 0π6 
ρθά; 16 οηθ λα]] Ῥο {ακοῃ, απά 
ίνα οὔιον θμα]] Ὀο 16ἱς, 

δὺ Έπνο «0οπιοη. 58] Ὄο ρτ]πᾶ- 
πσ {ορείμθς; ἴηπθ οπθ ελα]: ὃο 
ἰαχκοι, απἆ {μο οἶλος 16Η. 

86 Έψο πιει ια] Ὄο Ἱη έλα 
Πο]ά; ἴἶιο οπθ 5]ια]1 Ὃ6 {αϊκεη, απά 
ὧιο οὐ]οι 16Η: 

8τ Απᾶ έπογ απεποιοᾶ απᾶ εαἰᾶ 
απίο Πϊπι, Ἰ1πθυο. Του Απά ]ια 
ραίά απίο έπσια, Ίθιθδοσγου έ]ια 
Ῥοάγ ἐς, ή Μ1θυ πνΠ]] {ἱιο οασ]ες Ὦς 
βαὐλογθά {οσοίπον. 

αΏβεκ τεΣ, 
α ὁ α ε / . ’ 

τῷ ἀγρῷ ὁμοίως µη ἐπιστρεψά- 
9 / 

ὃ5 μνημονεύετε 
ο ΔΝ / : ΔΑ 3 

τῆς γυναικὸς 4ώτ. ὃξ ὃς ἐὰν ζη- 
Ν Ν 3 - ο 

τήσῃ τὴν ψυχῆν αὐτοῦ σῶσαι, 
3 / »/ νὰ Ελ] 3 
ἀπολέσει αὐτήν' καὶ ὃς ἐὰν ἅπο- 

Δ ΄ / 
λέσῃ αὐτὴν, ζωογονήσει αὐτήν. 
94 ) ε - / 9 

λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἔσον- 
ο / 3 ΔΑ ά α ε ο 

ταὶ δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς' ὁ εἷς παρα- 
ληφθήσεται, Καὶ ὃ ἕτερος ἀφεθή- 

8’ δα) 
σεται. "' δύο έσονται ἀλήθουσαι 
» 9 . 3 / « / / 

ἐπὶ τὸ αὐτο' η µία παραληφθη- 
ες / / 

σεται, Καὶ ἡ ἑτέρα ἀφεθήσεται. 
/ 

ὃ6 Καὶ ἀποκριθέντε λέγουσιν 
Α - / « λ 5 

αὐτῷ, «Ποῦ, κύριε; Ο δὲ εἶπεν 
. ιό Ν ο - 

αὐτοῖς, Όπου τὸ σώμα, ἐκεῖ 
/ . 

συναχθήσονται οἱ ἀετοί. 

μ 9». 
τὼ εις τα οπισ. 

ΠΗΕΥΙΡΘΕΌ ΤΕΗΒΡΙΟΝ. 

1Π 1]κο ΙάΠΠΟΥ, ο Ἡ πο "οᾗα[ί 

δε ἵπ ἴἶιο Πεἷᾶ, «]οῦ Ἠΐπι πο {1η 

Ῥαοῖς. Ἠεπιθπιοου Τιοῦς τ{ο, 

Ίμοσγον ϱμθ]] εοε]ς {ο βανο Ἠΐ5 

Μία, ὑπ] Ίο5ο τί, απᾷ Ἰπν]οεγευ 

ΒΗ8]1 Ίοδο Ἰής [ο επΊ]] ρτο- 

βθυγο 16, 1 6] Του, ἵπ πα 
π]αΠί οτο ἀπ] Ῥο οσο (οη 

οη8 Ῥεᾶ ; ἔοπθ "φί]] Ὦο ἰακα, 

απά ἴιο οὔος '16ἱ5, Έννο ποιαθα 
1 Όθ σηϊπάΐπο {οσθί]α; οπθ 
π]] Ρε ἰακ6η, απᾶ {ο οἴμον Ιο{1, 

κΑπᾶ 16Υ απαποτθᾶ, απά βαϊά 56 
ἰο Ἱήπ,. Ἠ1θυς, Τιουάδ Απᾶ 

μθ σαῖᾶ {ο {ηδπι, ἩΠΘΥΘΥΘΥ ἐν 

Ροάγ ἐς, 11ιετο π] {1ο 6αρ]ος 
Ρο σαΐποτεά {οσείλοτ. 

96 

58 

Σ απ κο ππβηποςς” ὁμοίως, Ἴλοπι., Βοαγ]εῦί, Θμαχρο, Μ. 

866 ν. 28, ποίθ, 

5 ο]α δε ΑΝ ἔσται οοσυ1 ἵπ 1116 Ῥτοσοᾶίης οἶαπεθ, απᾶ ἶ6 
χοπᾶετοᾶ ὉΥ “ολα! Ὀο,' ἐς εαρρ]ειηθαέ Ίθις εἰιου]ά οου(οσπι {9 

Έναί τοπάθείης, 9ο Τοπ], Ὀἱοῖς, 

. ]οι ανα Ὀασς: ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω. ΤΕΠΗ, 
Βήατρο, ἨΓακαί, Βανγον. “Ἠρθίανη Ὀμοῖς ” 15 ἑαιο]οσίσαΙ. Ίο 

Πίρτοί ταπᾶρεῖις ἵς {να οἳ Ένας. που γθᾶραῦ ο το]οία” οἳ 

πιογε οπαοἰζψ, οἱ Μουξ., “πο τοᾶεαί ἵπ απῶ τοἰνὸ.”. Ἠορ. (16χ., 

ὧν ἐπιστρέφω, αἱ ᾖ. ἴοεο) 1 “Βρες. ἰσ Μι" ὑαοξ αἱροη, ἐο εί 
Ῥν, απᾶ ἨΙῃ ὀπίσω.". Τη Όιο ρατα εί, Μαιῑς 19 :16, 016 Ἐ, Ῥ. 

Ίας « εἶτῃ Ώαοῖς ασαίη.”.. 7 αν οναιβίσαέ η οοιτοοξίης ἐς ῃυουί, 

ὠλθ Ἐθν. οἳ Μαι]ς Ίνας “' γοατη ὃ Ππδίοπά οὗ 6 έασην” 

Ὁ « πγ] ]ο9ο;”. ἀπολέσω. ἍἝθηυ, Βοαι]εῦί, ᾖπατρο, 1οχΐου, 

ταιεξ, Ῥ]σις,, Ἐοπᾶ., Μ. 

5 γῆὶ ριεξεινα;”. ζωογονήσειι “ἨΝΠ” 16 Πιο ααχίΠαυγ 6Πι- 

Ρίογοά Ὁγ Ῥδμυ, Ώμαιρα, ΔΝοτζοῦ, Κεπᾶ. Μ. Θ6ρ ν. 28, ποίθ. 

ἆ α γῃ Ὦο :". ἔσονται. Τοπ, Μ., Νονίοι. 5966 Υ. 25, ποῖθ, 

ο Μῇπο;” δύο Νο θιρρὶοπιεπίατ) ποτά ἵ6 αςεά Ἰετ. 1Τὲ 

ἄοεξ ποῦ 660πι αἀν]εαδ]ο {ο τοπᾶει Ίνα {ταπε]αίίοη πποτο οχΡ][οῖύ 

ἐνση Όλο οχί, που {λοιο ἵ5 πο οχἰσοη{ία Ἰοοί. ο ἵη Ὦ. Ῥ. οἳ 

Μα{4, 24 : 40, δύο ἔσονται ἓν τῷ ἀγρῷ ἵ6 τοπᾶστεὰ εἰπαρ]γ, “ {πνο 
θα] ὃς 1η ἐλο Πο]α.”. Τμ ἴιο Ῥάεδασο Μοίογο 35, πο εαρρ]οπιθηί {5 
επαρ]ογεά Ὁγ Κεμᾶ., Μομίοη, Ἴ]οπι., Θοστ]οίζ, βαπγευ, Μανᾶσσῖς, 

Ῥε]σ., Ὃε Ὑείέε, Β. Ἐν. 1061. 

{κο οη9 θά; ἐπὲ κλένης μιᾶς Ῥεηη, αρα, Ν οτίοπ 

(«οπ {ιο 6αππο Όθά ”), Θαννγες, Ἰ]ο]να]].. Α5 κλένη πια ὢθ πδεᾶ 

Ὢθνο Τον ἴ1θ οοἵσἩ, ος {αὐ]θ-εθαί, ος πν]ίο]ι 1 Ίνας οἩδέοΠΙΩΣΥ {0 

γθο]ῖπθ αἲ πιοαίς, “' οοο] ”. εοα]ά ὧς Ῥίασσᾶ {η πς πιατοίη. Ἠοῦ. 

(ος. ὑι υειῦο) 5αρροβες Ἠναῦ Επί ἵς Τί5 πιοαπίης ἵπ ὑλίς ραξεασς, 
Ἱν 18 τοπάρναᾶ « οοαο] ”. Ὁγ ἸαἷεΠε]ᾶ, Τποπι., Μ., απά Φα πγευ. 

Κιυησὶ τοπχαῖκςς “Κλάη που ἰαυύάτη εἱρπῖβοαί {ροίήηι οιδίοιι]α- 

γεπι, ποᾶ οὐ {εσίιηι ἰγἱοὑπανοι. μεν. Ία5 ἐλίς ππανσῖμα] μοίθ: 

Ἑλοαςο χεο]παᾶος ἅ ἷα πιθεη.”. 

5 αρηο;”. ὁ εἷε Κομᾶ., Τμοπι., Όμαυρο, Ἰ)θε]εΥ, ΊΝΓαἰτοβο]ά, 

Οαπηρ., Ὀϊαϊς,, Μ. Τεἰνναϊ], Τα οοπ[οτπιίὗ η οἳς Ἰάΐοπι, ὁ ἵς 

ποῦ {απδ]αἰεᾶ. Τη 5πος ο Ῥηχαςο, πθ οπη6 {ο αν]ο]ο Ἡδίογο ἴ]ιο 

Βιοῦ εαΏ]θοί, απᾶ 5ο 15 ῶρίους 11ο 5εοοπᾶ, α5 Ἡστ, ΄! οπς τν] 6 

ἑαΚοῃ, απᾶ ἴμθ οἶμου 1ε[ί.”. 8εο οἱ, Ἰ : 41, ποίθ, 

ὰ α γφ]]] ο {α]κοπ... Όσο ν. 28, ποῖθ. 

{ α]θίι:”. ἀφεθήσεται' Έτοτι ἐἶιο οοπηθοίοη οἱ 16Η: ”' σνϊέ 

πι ϱο ἑαίκ6υ,” ές 6 αηπθσθεξα!γ {ο ἱπεοτῦ ἴμο ααχ]]]ανγ ο πΥ]]1 

6”. Βο Καπᾶ., ῶποπι, ( ἀϊθαιίεςρά ”}, Βσατ]α(ί, Ἰ/οςίαΥ, Ἰναἷκοξ, 

Οα1ηΡ., ΒΑ ΝΤΕΝ. Τη ως ποχέ τους, 11ο Τ. Ἠ. Ῥτοροτ]γ οπι{{5 {ια 

αακἰ]ατγ---ιθυς πο οοπςγποἰῖο {5 ῃιροϊβοί ἐἶνο 6απηε---απά Ίνας, 

«νο ια]! 6 {ακεπ, απᾶ ἔῑιο οί]νου 16ίτ ο! 

αγγ] Ῥο ρημᾶϊίης.”  Θοο ν. 28, ποῖο, Ἰδοτίομ, Κοπᾶ,, ΝΙ., 

θΐο,, στο έ τν]! ῶθ.” 

κ Ἔμθ εαπδο δύο ἔσονταε ἓν τῷ ἀγρφῷ κ. τ. Λ., Ἠλλο]ι Τοπ] ἐπο 

η γγ-εἰχῆι νειδ Ἰ. Ῥ., «νο πιει θα] Ὦο ἵη νο Πε]ά," οἷο,, 

Ίιας Ὄθοα Ῥτοροσϊγ Πχοπη 1Πίο {6 πιαχσῖη Ὦγ ἈΒασκίε. Τὸ 18 

οπησε]εᾷ Ὁγ ἀηεεὺ., 1ωαοἛπη, Τδεμοπᾶ,,---Ὀνασκοίεά Ὦν Έπαρρ, 

Τιοῖ]ο, Ῥέέππαπα, άὅφο]ιει. Τους] {ουπᾶ 1η Ίο Ῥ]χονϊν 1οχί, 1ΐ 

ἵδ ποῦ ἴπ ἐἶναί οὗ Θίορίθις. 1ὲ ἶ6 πο ἵη ες αἱ. Β. Ἐυπα] 
βαὖ8 “ Μα] ἄϊνογεαταπι {απιμαναπι οοᾶᾷ, ορπὰ Ίηπο νουδαπι 

οπή ππΐ, Πθ(ιθ αἆθο αἲ ὁμοιοτέχεντον οπιῖεεις νἱάδίαν, αμᾶ 

Ῥνοδαβή ας οί, γοος, Ώαίας Υθύρας ο ἡζα[έ, Ίσσο ρατα]]ε]ο 26 : 40, 
ἵπ Ώαπο Ἰοσυπῃ 6556 ἐχαηε]αία,” Βοποίό: « Όοραπί (1. ο. δύο ἔπον 

ται κ. τ. ᾖ.) 1 οὰᾱ. ρετπιπ]ής (11 απο) { ασίρις Α.Β.1.α.Ἡ. 

γειςς. Μεπιρῃ,, «88, σοίἩ., Βίαν, ΜΒ. ὦῬ]ογίαααο τοοθηξίοτηπι 

οὰᾷ. 1θσίο οπηἑαπέ οαπι α]οςυ.”. Τουρ] Ῥ]ουμῇ πνουἷά τοίαίη 

Ενίς χοπᾶϊης, Ἡο [ηγπίεηος πο βαΜἱς[αοίοῦγ 1θή5οη {οΥ ἀῑδιερατῴ να 

Όιο ον]άθησθ, πμ] οἷι Ἰνοῖσ]ις 5ο Ἱιοανί]γ ασαἰηαῦ {ές ααὐ)ιοπ{]οἳ ον. 

αμ {μειθ)” ἔκε. ο, Νοτίου, μαυρθ, ὙλθδίοΥ, Έσιη, 

Ῥ7α]κοβ, Οαἵηρ., Ὀϊοκ., Θιπγαυ, Κομᾶ,, Τπεϊπα]], Μ. 
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πικα ᾷΑΜΕΡ' ΥΕΠΡΙΟΝ. 

Ο6ΗΑΡ. ΧΥΙΙΙ. 

ΑΝΡ. Ἡθ βρ8Ίθ ἃ ραταβ]θ ππίο 

1λθπι ἕο ἐλῆ επᾶ, ἴΏαῦ τηθη. οπσ]ιό 

ΙΑΥ5 έο Ῥταγ, απᾶ πο ἴο {α]ηί; 

2 Φαγῖης, 

ποϊ(πες τεσαγᾶθα π]αη. 

ὃ Απᾶ πετ πας α πἰᾶου ἵπ 

Ἠιαῦ οἵσ; απᾶ εἷθ 63Π1Θ ππίο Επι, 

Τπατο παξ ἵῃ α οἱ γ 

α ᾖπάρο, π]ἉϊοὮ {θαγθά ποὺ αοᾶ, 

οΏΡΕΚ ΤΕΣτ, 

0ΒΑΡ. Τπῃ, 

"Ε4 ΓΕ δὲ καὶ παραβολὴν 
αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε 
προσεύχεσθαι, καὶ μὴ ἐκκακεῖν, 
λέγων, 3 Λριτής τις ἦν ἔν τινι 

πόλευ τὸν Θεὸν μὴ φοβούμενος, 
καὶ ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενος. 

ὃ χήρα δὲ ἦν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ, 

καὶ ἦρχετο πρὸς αὐτὸν, λέγουσα, 

᾿Ἑκδίκησόν .- ἀπὸ τοῦ ἀντιδί- 

ΠΕΥΙΘΕΡ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

0ΠΑΡ. ΧΥΙΠΙ. 

:«ΑΝΟ 6 αἶξο εραζο α ραοῦ]ο 

{ο {Ἴνθιη, {ο {19 επᾶ, υέλαέ {λεν 

οπρΏέ αΊ ασε {ο Ρταγ, απᾶ πο 

ιο {οπές 5αγΊης, ΤἩους ας ἵπ 

α οί α Ἱπᾶσο Ίο {εανεᾶ πού 

ο, «που ἀτεσατᾶθα πηαπ. Απᾶ 

θνογθ πνας ο πγἰᾶοτν 1η ναί οἳέγ: 

απά εις οπή {ο Ίΐπι, 6αγΊπα, 

9 

βαγῖπς, Ατεησθ πιθ Οἱ ΠΙῖΠθ θἄτογ- 
ΒΕΤΥ. 

4 Απᾶ Το ποι]ᾶ ποῦ {οτα π]]]ο: 
ρα α[ίθγτατᾶ Ἱιο αῖά ση ήω Ἠΐπι- 

861, ΤΠοιοσ]ι 1 δας πού αοᾶ, πος 

χ6σατά πα 

ὃ Ὑοί, Ώθσαπεο {ἐπῖς πὶᾶοι ἰτοι- 

Εἱ6(ῃ πια, 1 ση] ἀτοπσε Ίιον, 1θ5ύ 

Ὁψ Ἠευ οοπ{ πια] οοπιίπο εἩθ ὙθαΥ}Υ 
π1θ. 

ϐ Απά {ο Ἰωονά σαίᾱ, Ἠσας 

ναί 6 ππ]αςύ Ἱπάρο εαϊ{]ι. 

Ἰ Απᾶ ,α]]. ποὺ ἄοᾶ ατοπσο 

κου µου. 4 Καὶ οὐκ ἠθέλησεν 
ον / λ Ν α΄ 5 
ἐπὶ χρόνον’ μετὰ δὲ ταῦτα εἶπεν 
3 ε 3» . . Ν Ν Ν 5 

ἐν ἑαυτῷ, «Ιὶ καὶ τὸν Θεὸν οὗ 

φοβοῦμαι, καὶ ἄνθρωπον οὐκ ἐν- 
΄ π ” Ν / 

τρέποµαι" Ὁ διά γε τὸ παρέχειν 
{ ΔΝ / / 

µοι κόὀπον τῆν χήραν ταύτην, ἐκ- 
/ » ΑΔ [ιά Δ 

δικήσω ᾽αὐτὴν, ἵνα μὴ εἰς τέλος 
” / ε / 

ἐρχομένη ὑπωπιάζῃ µε. 
Δ ’ / 

δὲ ὁ Ἄύριος, 4κούσατε τί ὁ κρι- 
Δ -ν /᾿ / 

τῆς τῆς ἀδικίας λέγει" 
κ ει Ν / ΔΝ 3 / 

Θεὸς οὐ μὴ ποιῄσει τῆν ἐκδίκη- 
. - 3 - Α - 

σιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν 

(Ώο πιο Ἰπδίίο οἩ πι]]πθ αἆγει- 

ΒΑΣ. Απᾶ Ίο ποιπ]ά πού ίοτα 4 

πληῖς; αἱ αξιθιπατᾶς Ἡθ εαϊᾶ 

πλ] Ἠήπιδε]ί, Τ]ουσ]ι 1 {δαν 

ποῦ σοᾶ, που τεσατᾷ ΠΙΦΠ, Το, ὅ 

ΓἼρθσαιδο Ιπᾶᾷθεᾶ ἨὨίς π]ᾶοτ 

ὑτομβιθίἩ πιο, 1 σι]] ἆο Ἡευ {π5: 

σα, Ἱεεύ Ὁγ Ἰ16υ οοππαθ] οοἩ]- 

ἴπα 16Ἠε 5]ιοι]ά πγθανΥ 1ηθΘ, Απᾶ ϐ 

ἴπς Τονᾷ οα1ά, Ἠεαν π]ιαῦ ἴμλο 

ππ/]αξύ Ἰπᾶσο ρα: απά ἵψίῃ Ἱ 

ποῦ ἄοά ἄο Ἠαβδᾶσο ἴο ας 

6 ηΐπε 

τὁ δὲ 

Έεπα, ἨΓοδίοΥ (: {ο (ἱς ουᾷ ”]. 

5 αιαὶ {οι Τε βαρρἰαπιορίατν ποπαἰπα τε 15 ἄνανη ἔποτη 

: ο οὐ]θοῦ αὐτοῖς. ο Τποπι., Θμαυρθ, ἸΤακεί, Ἰδουίου, Οαπ1ρ., 
Ὠ]οῖς,, Καμᾶ, Οἱ νο πια δα 1Πῖς Ίπησπασα, “ ἐ]ιαὲ οπε οπρλέ,” 

οἱο., ἐποπρ]ι, Ῥετηςῃς, ποὐήης πνοπ]ά Ὃο ραἰποᾶ Ὦγ ο οἴρησθ. 

5 Το ἴπο ορ; ” πρὸς τὸ, 

Τμ 8ορρο οἱ ἴμο Ῥαδεασε οπνοπς, Ὀμαῖ Το Ἱπιροτίαπορ οἳ Ῥϊηγαυ 05 {. 

ἔια εἶοοί, ἱ5 {λε {ορῖο. 

5 ΠΟ: μὴ, 868 οἩ. 8: 11, ποῖθ. ΤπΠοπι., βπατρθ, Ὀοατ]εξῆ, 

ἸΓεε]αγ, ἸΓαἷκθί,, ονίοῦ, Οαπχρ., Απσις, Ιζεμᾶ., Μ. 

Α5 απ α]ίετηαίίνα τοπᾶθιίπς, 

Που. 12: 9. 

4 ««γοραγᾶεᾶ ;” ἐντρεπόμενος, 

««χοτοιθισσς.” ας ἵπ Μαιί, αἱ : ὃτ. Ἰμῖκα 20 : 18. 

Βο Ἰεείον. ..Ἱ 
5 49μο που.” ἤρχετο. Ουπιρατῖης {5 νεο νηι ἕνα μὴ 

εἷς τέλος ἐρχομένη, ἵξ 686Π1 οἶθατ ἐ]αί Τὲ 15 ραῦ 1η ἴμθ Ἱπιρον[οοί 

ἴθησο {ο πιαι]ς οοηἑὐπιιοά, ΟΥ τερεαϊοᾷ ααϊοπ. Ὦ68 οἩ. Ἱ 1 11, ποίθ. 
Το ἀϊββοα]έγ ἵ9 {ο αχργςβθ ο {οιασλό ἵπ Ἐπρὴίθ] π]ιου{ οπι- 

Ρ]ογίης ο ῃίταςο π]ο η] ὃς οτ]οἰζεᾶ ας ἴσο οοζἰοηωίαί. νο 

{ους Αἴθ εαὈπη]εἐθᾷ {ου οοπεἰάογα[ίοη, “ εἶιο αεεᾶ {ο πο {ο Ἠΐπι ; ” 

οἩ, “ 5ηθ οοηΏπαθᾶ ρᾳοῖπς {ο πι.” 

{ «Το πιο Ἰηθίοο οὗ 1”. Ἐκδίκησόν. «Ας ἔλετο ἶς ποἰλίις ἴα 

16 παγγαζῖνθ γ]ίο]ι τοδίτίοίς {ο ὑοισΠέ ἴο ρεπαὶ δαξί/ασἑίοη. 

Του, οἶπιθ, πο 1αάΐσο] 6εηςο οἳ {Ἠς γαυὮ, “ ἐο ο’Τ/ ουέ τὶα] αιιά 

Ἰηβίίοθ,” Τη Ῥγορει]γ ὃς οχργθβοσά α5 αὔονθ, Δοῦ, (1οχ.): “Το 

ο {ίσο ἐο πιαἰπἰαϊπ ιο γ{βέ οἳ οατιδε Οἱ 47 906, ἐο νέπάἰεαίο. 
Πακ 18: 5... 8ο Κεμαρίοἰ, Αηρας, Τάοπι., Θσασ]θίδ, ΤΝ εκίο, 

ὙΓαϊκαξ, («Ώο πιο ἠπθῖος ασαἰῃοῦ”}, Νοτίου (“ ασαἰηςέ μἱπῃ ”], 

Οαρ., Μ, Το Γεια, “ βομαβο πήν ουδ σεσεη---" Βεϊσο, 

«Τοοί πηῄῇ γθολέ ἰθαδη---.”. 106)., “ Ἡασπιο Ἰαδοία---τ Ὥαα, 

α Ε]καξ πηῖς Ἠεί---/". Ὠϊοδαί,  Ῥαπιπιὶ γασῖοιθ ἄε]---ω 

{5 αῬοσαπςο ἴπάθοᾶ ; διά γε. Ἐοῦ. (11Σ., γε). ς 
δ 4Τ πῇ ἆσο--πδίορ;” ἐκδικήσω. 968 Ἰπδὺ ποίο. Ῥίοάαίὶ, 

α1ο- το χαρῖοηο;”. Ώαπ., “ νϊ ]6ρ εκαῇο-- Ἠού ;”. Ἐε]ρ., “που 

σα] ἃς- -γορ]ὲ ἄοθης Ώο Ἰαίίθ, “ο π] ἰσ]ι---Ἠθο]έ 5οιαβθη ; ” 
1065.“ Ἠατό ᾖπςΜοῖοο 

«αμ εοπ]ά 'εαγ;”. ὁπωπιάξῃ. Τα Γι] οεκρτοςοῖοι {ου 
1116 τοιὮ ἶς ἀθοπιθᾶ αοοονᾶαυῦ πο ῥγεδοπέ Ίδαρο. “Νεα ” 18 

Ἰατά]γ εἴνοης εποαρἩ {ο ο {116-δαιἱνα]ειί οὗ α ποχᾶ τνμ]οὶ εἰσαί- 
865 Ῥτίπιαη{γ {ο βἰσ]ο 5ο α5 {ο Ῥ]ασίτον 1ο 6γ65/ απᾶ, {ή ἃ 

βθοοπᾶανγ 86Π58, {ο (θα η] στεαῦ δενετί(γ.”. “Το Ροαῦ οί ”” 

που]ᾶ Ῥ6 ἀθοπισᾶ 1οῦ πηποῖι οἳ αΏ αΡρτοασἩ ἴο 6ΟΠΙΙΠΟΠ ]ησααρθ. 

α Ολου]ά νθαςγ πο οαί ” ἶ5, ἐμετο[οτο, δαρσεσἰθά α5 αΏ α[Μοιπαί1νε. 

! «ψΏ] ᾷο:”. ποιήσε. Ταο απχϊ]ίατν “ φ]”. 16 επιρἰογεά 
0 Τμοπι., Όματρθ, Βοαχ]θίί, Ῥεπη, Ἰακαί, Νογίου, Οαπ1ρ., ᾷαπ- 

γοι, Κουά., Μ. : 

1 α ἀησίοςι”. τὴν ἐκδέκησιν. Ὦθθ Υ. ἃ, Ἀοίο. Ἑνείβολμπεῖᾶοι : 
«βθηςα {οπεηθῖ, υὐιάισαλίο---αὺ ἑπ]ωγία ἀλαία,, « Ὅτπηρας (1Αχὸν 
«{αίίοο απατᾶσᾶ.”. 8ο Βομν]θίς, Ἰηακαί., ὀσοσίου, Ὀίας ὴ 
του.” 

κ μίας" αὐτοῦ, Ἰγηᾶα]ε, Όταππιες, ας 

Ὑγακοί, Νονίοῦ, Οµπηρ., Ὀἱοἷς, Βαμγευ, Ὁ.: 



ΤΗΕ ἄ08ΡΕΙ ΑΟΟΘΒΡΙΝα Το υῦΚΡ.--ΟΒΑΕ. ΧΥΤΠΙ. 166 

ΚΙπα 2ΑΝΜΕΞ) ΤΕΒΕΙΟΝ. 

μῖς οἵνη οἷθοί, π]]σ οἳγ ἄαγ απᾶ 

πἰσἰέ απίο 1ΐπι, ἐἰιοασα 9 Όθατ 

Ίοις τν] ει έ]ιοπα 2 

8 1 (ο]] γου ἔλαί Ώο πνΙ]] 4γοησθ 

μεπι βρθεᾶ!]γσ. Νετετ/με]οςς, πε 

ια 8οη Οἱ ππαπ. σοΙηθΗ]1, εἩα]Ι Ίθ 

Βπά {α1Πι οπ ἴμπο οατ{]ι 2 

9 Απᾶ 6 ερακε ἐπὶ Ῥαταβρ]θ 

πΏίο οοτίαἰη π]ῖο, {ναδίθά ἵπ 

Ώιδπιδε]νος ΕΠιαῦ {ου γεγο τ]σ]ί- 

εοῦθ, απᾶ ἀεδρίξοά οἴμοτε: 

10 Έπο πιθη παπί αρ {πίο ἴπθ 

{ρπιρίθ {ο ρναγ; {1θ οπθ ο Ῥ]μαχ]- 

666, απᾶ νο οίπος α ραῦ]ϊσαη. 

11 Τ]ο Ῥ]ατῖεο δἰοοά απᾶ 

ρταγθᾶ Ένας π]δι Ἠπιδε]έ αοά, 

1 ἵμαπ]ς νσθ, 1αἱ 1 απι που α5 

οὔμθς ππςη ἆγο, αχογΙοπΒ!ς, τ- 

αββεκ τΕΧ1. 
/ Ν κ... ε ιά Ν 

βοώντων προς αὖτον ἢμέρας καὶ 
Ν .. ο ω 

νυκτὸς, Καὶ μακροθυμῶν ἐπ᾽ αὖ- 
- - ὰ { 

τοῖς; ὃ λέγω ὑμῖν, ὅτι ποιήσει 
Ν 7 α 3 ’ 

τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει. 
Ν 4 ὰ -” 39 / 3 χ 

πλην ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθων 
5 .- 9 ὴ » 
ἆρα εὑρήσει τῆν πίστιν ἐπὶ τῆς 

γη5 λ 
5 Ν / ὃ Ἠΐπε δὲ καὶ πρὀς τινας τοὺς 
{ 3.5 « - νά }λΝ 

πεποιθότας ἐφ ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶ 
ο. Ν 

δίκαιοι, καὶ ἐξουθενοῦντας. τοὺς 
Ν ΔΝ Ν / 

λοιπους, την παραβολην ταύτην: 
/ / 

10 "Ανθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς 
Ν ο / ιν 

τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι. ὁ εἷς 
-- ιά 

Φαρισαῖος, καὶ ὁ ἕτερος τελώ- 
1 « , ) νης. ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς 

Ν Ξ - - / 
πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο, 
« Ν - 

0 Θεὺς, εὐχαριστῶ σοι, ὅτι οὐκ 
ο ε - / 

εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώ- 
ιά / Ἀ 

πων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοὶ, ἢ 

ΕΕΥΙΞΒΕΟ ΥΕΗΘΙΟΝ. 

ε]θοί 1ο οἳΥ {ο Ππα ἄαγ οπᾶ 

πὶσ]ί, ἐοισ]ι "ιο Ὀδατείὴ Ίοης 

οἱη γοβρεοῦ {ο οι Ὦ ΙΤ 8Η τοι 8 

ὕλαῦ το ση] ἄο έλα Ἰαδήςο 

βροθᾶ!Ιγ. ἸἈΝονογίλείαςς, που 

Όιο Βοπ οἳ πιαὮ οοπιοίἩ, 1 Ἡθ 

Ἠπα {αἱδμῃ οπ {πο οτί! Απά 9 

ο 6ροΚο {]5 Ῥαταβ]θ ἴο βοπιθ 

Ψο {χαδίθά Σἷη {ιθπηδθ]τος ἐ]αί 

άιογσ πθγο τ1σ]ίθοις, απά ἆθξ- 

Ρἰ6οᾶ οἱουβ. Ίπιο πιοη Ἰγοπέ 10 

πρ Ιπέο {πο {θιηρ]θ {ο ρταΥ ; {9 

οηθ6 ο, Ἐμα1156θ, απᾶ. 1ο οἶιθυ 

 ἱας-ραίμογον. Τ]9 Ῥματίςερ 11 

ιεοοᾷ, απᾶ Ῥγαγοᾶ μας πι 

Ἰήπιθε]{, «Ο ἀἄοά ! Ι απ] ορ 

Ειαῦ 1 απ ποῦ "«Π]ςο οίμετ πιθη, 

εχίοσᾖοπ6τς, αη]αξί, αάπ]ενστς, 

ἁπ]ῃο οΙγ1”. τῶν βοώντων. «Αἰθιηνήνθ,  π]ιο αἲθ 0Υ- 

ἴπσ.. 9ο Ἠ)αικαί, Ξοασ]οῦό, . 

5 {ο Ἠπις” πρὸς αὐτὸν. Ἴλα ογζε; οἳ 1ο ἐδσὴ 15 τοία]ηοά 

Ἰστα, αξ επ τεὶγ αρρίορεϊαΐο. Βο Τποπι., ΘΠαυρς, Θοα]είξ, 1λ6ς- 

167, Ῥεμ., Νοτίου, Οµ1Ρρ., 6ανγου, ζζομᾶ. 6. Επ. “ ὰ Ιαἱ Ίου δὲ 

Ἀαἰ τι” 

. ο Ῥευτοί] Ίοης:. µακροθυμῶν. Ί]ιθ ἔοω οἳ 11θ βαδῇ. 

απά Ἰπᾶΐο, ρτοξεηί ἶ5 πο 6απ1θ ἴπ ποᾶρίῃ πδασθ. 66 6Ἡ. 4: 8, ποίθ. 

9 61 τορθού ο {Π6πι ἳ” ἐπ᾽ αὗτοῖε; Ἐοπᾶ. '"Ππίς Ῥτοποαπ 

ταῖρτο {0 ἐκλεκτών. ἜἨσθπος, α8 Ίο 86ορα οἱ 116 Ῥαβδασς εἶονς, 

πε {οερεαταπος οἳ ἀοᾶ (Οθαπίης Ίοης) Ίιας χοίδιθηοο {ο {ο οἰαίπις 

ο νδίο] ἠῖς Ρεορίε Ίανο οπ Ἠΐβ οοπχρββείοη. ἈὨοῦ. (1μεχ., ἐπὶ πι 

ἆαὶι) : “ (Βροἰο) οἳ ἐθ σγοιπᾶ, οὗ ππο/Ίτο, {ῑπο οχο]έῖης οααςο οί 

ΦΗΥ αοΏοη Ροή, αἲ,«]. 6., οη. αοιπὲ 0], ὄεεαιδε ο. 3ο οἳ ἐπ 

Ἱποϊᾶσπίαί οαα5θ, Ρο, αἲ, δύ γεαδοη ο, Οι αιεουπὲ ο)... Ῥνεκσ]ι. 

(ὖν νεγήο) 1 “8. ἄε ομο αφ αἱᾶ ἀῑοίαπι εδ”. «ολα 19:16, ταῦτα 

ἦν ἐπ αὐτῷ γεγραμµένα (Ἠ. Ὑὲ), « Ἴιθρο ἐίησς ποιο τν) ζὔθη οἱ 
(1.6. οοποθιπίης) Είπι” Μα, 15 1 14, καὶ ἀναπληροῦται ἐπ] 

αὐτοῖς {εοποεγηάπρ Ἠιεηι α5 ἰο Ἠλιεῖι) ᾗ προφητεία Ὥσαξου. 
Ὅσυῦαν (Ἠμοχ.), “τὸ ἔπ᾽ ἀμοὶ, ' 8 ἵν ταβρεοῖς πιο... Ῥ]οοπιβε]ᾶ 
(Ν. Έ.)τ “Ίο πιασ τοπάον ΠοταΙ1γ, ἐλουσι Ἶε ὅε ἴοπρ σι]ΓοΓῖπα 

[85 1ὲ τοσρνάς 1ο ἠπ]ηνίους] {πι ἐλοῖγ δε]αίή, ἶοηρ ἴπι ἐπίεγροδίηρ 

{ου ἐλείν αούοτ””.. Οοπαρανο Ἠσο]ας. 8 : 202 (10. Ύ.δδ : 18), οὐδὲ 

μὴ μακροθυμήσει ἐπ αὐτοῖς, “ Νεϊειετ ο] (ὔιο ΔΜΙσ]ιγ) Όο 

Ραἱεπέ {οπαγᾶς (1, Θ., ἵη τθδρθοί {ο, οοποργηϊπα) λοπι.” 
» ο απ] ἆοσ ποπ {αβίίορ;”. «ποιήσει τὴν ἐκδίμησεν. 

ν. 6. ποίρ, 

4 “«ΡΟΠΙΘ/” σιναε, Τλοια μαυρο, Βοαχ]είί, οσίου, ΟΠΡ., 

Εἱαῖς,, Κουᾶ., ΝΤ. 

5ρο 

στα {ῃ {ποιηδο[νος;”. ἐφ᾽ ἑαυτοῖς Ίλια τοηᾶθιίης οἳ πε Ἑ. Υ. 
Ἰ6 τοίαἰηθά Πετα, {λοισ]ι {6 ἶ5 ρ6τΏαρς ΊθθὪ οχαοῦ ἴ]αι “Ίπ τοδρεσί 

{ο {πεπιβεῖτες.” Ἠοπαναν, 45 {9 {λοισ]ό 16 αΠλοϊοηί]γ οἶεων, τέ 
ἶ6 ἄρεπιθά Ὀεσέ πού {ο οΏαησο {ιο ϱΙταβοοΙοςγ. 

5 6ς {ακ-θαμΘτεςς” τελώνης. 968 ϱἨ. ὃ : 12, ποῖρ. 

ε αρἰοσᾶ, αὐᾶ Ῥταγοά ἴμις, δἱᾳ;”. σταῦ εἰε-- ταῦτα προσηύχετο, 

η. τ.λᾖ. «Α 8οπιθ αἄορί ἴπθ χεπάθιίπα, “ Το Ῥμασίκεε, 5ίαπάίης 

Όσ ᾖπιβε]ί, ριαγεά πας,” ες πια μ6 Ρ]ασθᾶ ἵα ἐ]ο πααταίη. 1 

Ριαῖος 16 τοπάρτῖπς οἱ ένο 10. Ὑ. Καϊνα] αξείσπε {1θ [ο]]οπίης 

Υ6ΩΚΟΠ {ΟΥ οοηδἰγαἶης σερὸε ἑαυτὸν ἨΊι προσηύχετο :. “Ραγίεσια 

εἰαδαῖ, αἳ 86ουηι Ἰαοῖις Ίαπο ἵπ πιοᾶσπι Ῥτοσαδαίαν. Ῥ]ατος 
απ{άρη 1πἱθυρτδίπι σερὸς ἑαυτὸν τθ[εταπί αἆ ραγοἱρίατα σταῦ εἲς 

θίᾳις ακρ]σσηΐ νο, δεοΓεῦπι αοἶιι δίαδαῖ, νεὶ, ἶοοο 8110, ΡγΦείρμο 

αἴίφμο, αδί οοιερίοϊγοίαε ριουαί α νοοξίσα]ίαπα επαοίοιθ. απο 

νθνο Ἱηθργρισίαμὐἰ 1αξοποη1 ηοη αὔπι] 160 Ἅδας ἸοᾳπθπᾶΙ. Ἐοηίπι 

Ἠελταίοιπι 118 αὖ Ἱπίαγριοήρας “ΑΙακαπάηπϊ οχρ[οαίας ρες 

καθ’ ἑαυτὸν, νο]αῦ ΖαοἩ. 12 1 13, 1, ο, δεογαίπε, πππ( παπι γθτο ρε 
πρὸς ἑαυτὸν, ηες ὉΠ1ἱ Ίμοο Ίρεα ΤΟΧ πρὸς ἑαυτὸν Ίου 8εΠ8α ]εσῖ- 
ἰαπ, οᾷ τοβρουάοί ἐν ἑαυτῷ Ἡ. 8. δεοιήη, ἰαοᾷς, αὖ Ματο, 11: 811 

οο]]. 1911: 10 1261 16 18. πο. 2015, 14: οσο]. 19:11." 

Θο [1η δαυφίαπος) Ῥ]οοπιί. (18. 1). Όο ὙΠαιίς, « Ῥοέείο Ἠθί εἴοῖι 

ϱο]ρου.”' 

. 40 Πο!” Ὁ Θεὸε Ῥ]ουπιί (1. Τεςί), Τμοπι., Βοασείέ, 
Ἠαχεῖ, ἹΝοτίοη, Οαπιρ., Ὠϊοἷ,, ΜΜ. ἼἜποιορο (ταπ., Ρ. 19) : 
«Τῃ {ο Πεοξίοι οἳ ποπης, ο 1απιαΐης οἳ Ες αποϊοπέ θϊα]οοίβ 
πλάσἩ οσσας ἐπ ἔ1λο Ν. Τα58,, αἲθ οχο]ασίνοΙν Α.ῑῑο; ἴπ ποοογάαμοθ 

δι π]ήσ νο ποπι]ηαῖγο Θεὸς 18 41ναγθ, οπᾶ ση -α βἰηρ]θ 
εχοορίῖοι, {ου Ώωθ γοσαγε””. περα (τα. ΡΡ. 259, 209). 

ον ᾖχο :” ὥσπερ. "869 ποχκζ.ποίθ. : 



1866 ΤΗΕ ἀ08ΡΗΕΙ, ΑΟΟΟΒΡΙΝΑ το ΙΌΚΕ. ΟΗΒΑΡ, ΧΤΠΠ. 

ΙΝΕ ζΑΜΕΡ) ΤΕΠΘΙΟΝ. 

ἀπεῖ, αἀπ]ίθτείς, οἨ. 6ὗ6π αδ 5 
Ῥαβρ]σαῃ. 

12 1 ἴαδί ὑπίῖοο ἵπ ἴἶς πνθεῖς, 1 
αἶνο ἐἰίιος οἳ αἲΙ ἐἶναῦ 1 ροβ5ο55. 

18 Απά 1ο ραρ]σαν, βίαπᾶῖης 
αίαν οἳ, ποι]ά ποῦ 118: πρ 5ο τηπο] 
38 ή 6765 πο Ἠθανοῃ, Ὀιΐ 5πιοίο 

Ἡροη. ης Ῥτεαςί, εαγΊης, ἄοά ο 
πθτοϊ{α] {ο ΤΘ α, ΦΙΗΠΟΥ, 

14 Ἱ 16] τοι, ἐς πιαπ παπί 
ἄοπη ἰο 15 Ίοιςο Ἱπδήβεά φαἰμο 
ποη 116 οὔλου; {09 6ΥΘ)Υ οπ8 

1ος οχα]{θί]ι Ἰήπιςο]ῇ οἸα]] Ῥο 
αραξθᾶ; απά ο {παῦ Παπιρ]αί]ι 
Ἠϊπιξοίέ εἶια]] Ὦο οσα](σᾶ. 

16 Απᾶ ἴπαγ Ὀγουσ]Ώί πηζο Πΐπι 
Ἀἶσο ἀπ[απίς, ἐπαί Ὦς ποσ]ά {οτοῖι 
{ηδη Ὀηἳ πΏθη δές ἀἰδοῖρ]ας 5αὖ 
ᾱξ, Έλ6γ τευι]κοά ἔ]θπι. 

16 Βιΐ ἆθδας οα]]θᾶ {Ἠθιῃ αυπέο 
ᾖήπι, απᾶ αῖᾶ, Φαβεν Ἠεῖο ο]- |" 
ἄτεη {ο ὁοπιθ ππίο πιθ, απᾶ {ογὈ]ᾶ 
ἴλθιι πού: {ος οἱ 5αοι 15 0119 Ι1ησ- 
ἆοπι οἳ ἀοᾶ. 

17 Ὑοαι]]ψ, 16α ππῖο γοιι, ]ο- 

αβΡΒΕΚ ΤΕΣΤ. 

καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης. | νη- 
/ . / 

στεύω δὶρ τοῦ σαββάτου, ἆποδε- 

κατῶ πάντα σα κτῶμαι. 19 |αὶ 

ὁ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ 
ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς 

. Ν Χ 2 - 5 ι 5/ 

τὸν οὗρανὸν ἐπᾶρα. ἀλλ᾽ ἐτυ- 
᾽ Χ . κ 

πτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ, λέγων, 
ε ΧΙ ΄ / - 

Ο Θεὸς, ἱλάσθητί μοι τῷ ἆμαρ- 

τωλῷ. 14 { έγω ὑμῖν κατάθη 

οὗτος δεδικαιωµένος εἰς τὸν οἶκον 
αὐτοῦ, ἢ ἐκεῖνος. ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν 

Ν / ν 

ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται" ὁ δε τα- 
. ς Ν / 

πεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 
ἱδ Π[ροσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ 

ΔΝ / σ - α 

τὰ βρέφη, ἵνα αὐτῶν ἅπτηται" 
»9/ λ . κ 3 / ἴδοντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐπετίμη- 

... ο λ - 

σαν ᾽αὐτοῖ. 3 ὁ δὲ ᾿Γησοῦς : 5 
προσκαλεσάµενος αὐτὰ εἶπεν, 
"Αφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός 
µε, καὶ μὴ Κωλύετε αὐτά' τῶν 

ΝΔ 

γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία 
- κ ια Χ. / 5 - 

τοῦ Θεοῦ. ἆμην λέγω υμῖν, 

: ἘΕΥΙΦΒΡ ΥΒΗΡΙΟΝ. 

ος οσο "Π]κο ἐς "ίας-σα{μογοτ. 
1 {ᾳςΐ ἐν]ορ ἵη ἴλο Ἰγοεῖς, 1 οἶνο 15 
ἄῆιος οἱ αἲ] νο] 5] ασφήνο, 

Απᾶ ἴἶο σίας-σαἴμεγου, δἰαπᾶ]ης 15 
εαν οὔ, "ποι]ᾶ ποέ οσεῦ ΗΕὲ πρ 
8 6765 {ο εατοθυ, Ραΐ βιηοίθ 

οα-1ΐ9 Ὀνθαςί, δαγίπα, ΤΟ ο | 
ο πιογοὶ{]. {ο πιο α δἶπηθ». 1 
ἴ6]] γοι, 5 «πιαη ποπ ἄονη 
{ο 15 Ίος Ἱπεαβοᾶ ταί]ον 

ὕναπ Ἠθ οἴμοτ; {ου 67ΕΤΥ οπθ 
πο οχα] {οί Ἰιηςε] ἀπ] ο 
παπιρ]θᾶ; Όσιο Ὅο Ἰπηυ]θί] 
Ἠϊπιβα]{ υ]] Ὦο οεχα][εά. Απᾶ 16 
ἴπογ Ῥτοπσ]ιό ἐο Εΐπι εὐλοίν ἵπ- 
{ης ταἱδο, εναῦ 16 παῖσ]ὁ έοπο] 
ὤνθπα» Ὀπύ ]5 ἀἰδοίρ]ος, 5οδίης 
ἅ, τορι]κοἆ ποια. Ῥαΐ ἆθδας, 

πρρ]]]πς ᾖλλοπι {ο Λήπι, εαἰά, θα” 
{ου "ιο Πές ομΙ]άτοπ {ο οοπΙθ 

ίο ππθ, απά {ουρία ἴποπι πού; 
{ον οἱ 516Η 15 ἴμθ Ἰησάοπι οἳ 
αἄοά. "Ένταϊγ, 1 σα” ἴο σοι, 17 

16 

«κου» ὧρ. Βοα]είξ, Ἠοχίοι, Ὠϊος. 8ο (1. Ῥ.) Μαίδ. 
6:29: 986: 8. ὅομη Ἰ:46. Αος 8ι 82. Τά τεπᾶβτίπς Ρί6- 

Βθηί5 ἰ16 ἠιοπσ]όῦ, απᾶ ἶ5 τποτθ θπρ]οπῖους ενα “ας.” 

Να χ-σαίμετες ;”. τελώνης. Νοτίου, Γαϊκεί, Β]ιαιρθ, Θοθ 

σἩ. ὃ : 12, ποίς. 

ααΤτ ορρμήγθ;” οτῶμαι Ἓθηη, Ὀϊο]ίπεου, ά1νγθυ, ΑΠοτπἝι 

(“ ϱαΐπ”}, Μ. Ὄε ἸΜείίο, “ἶοι αιπειοα:”. Βομοῦί,  ποφαάνου” 
(πεδεῃ (ἄναπι., η ἶοσο, ρ. 28): ." Σ ρα εῆιες οἳ αἲ] πιγ σα1Π5, ὅσα 
ατῶμαε, ' ππβίενευ 1 απα Ποπη πιο {ο πιο ασθαἰσίπις "ΑΙ ναί 

1 Ῥροβ8εςς᾽ ποπ]ά εΠΤθ κέκτηµαι.”. Ττεποὰ (οη Βΐδ. Ἠεν]βίου, 

Ρ. 126): “Ὅσα κτῶμαε ἵ8 ποῦ !αἲὶ λα 1 ῥορεες»,) Ὀαῦ /οϐ ιλύ 

1 ασφαἶτθ ( ᾳπ0 πί ασφπίσο, 410 τηϊηί γοᾶσιπό ).”  Τπ ἴπο ρου- 
[οί μέκτηκα, 'ηθ ποιᾶ Βτεῦ οὈίπίη5 {ιο {οτοῬ οἱ “1 Ῥοββεςς,’ οἳ, 

Ἰπ ομθυ ποχάς, “Ι Ίσυε αοφὐγεᾷ.. 0οπιρατθ Ώου. 14 : 29. 

Σα ἰαχ-ραμοτοτ” 

5-5 ος µακρόθεν. 

Φοο ν. 10, ποίθ, 

60 οἶναρ. 16 : 28, ποίθ. 

ς « πόν]ᾶ ποῖ 67ο; οὖν ἤθελεν οὐδὲ, Ἓδιη, Ἡακοῖ,, Νοἵ- 

1ου, δασρ6, Κοπᾶ, Ἡοῦ. (Τε5., οὐ): “Οὖκ οὐδέ, ιοί ευεη, Ἠμ]κο 
16 : 15 

5 4Ο Εοὰ [” Ὁ θεὸς. 

ο γιοπ ἘΤπίΒ ποτᾶ 19 Μαἰδίσες, αδ ο 5αρρ]εππεηῦ. 

ἃ «ή Ῥο Ἰααῦ]εᾶ ”. ταπεινωθήσεται. “ ὉΠΙΙ” 18 οπυρ]οσεᾶ 

Ας ὧθ εἶρη οἱ ιο (πόπτο Ὁγ Βοατ]θζέ, Ῥδμμ, Ἰλαἰκοί., Νουίοη, 

Θοο ν. 11, ποίθ. 

Όμηρο, Κοπᾶ., Μ. 8ο {η ἐῑιο χεηᾶστίης οἱ ὑψωθήσεταε, αἴ οἱοδο 

οἱ νου. Ὀπί[ουπαϐγ τεααίτες ἐῑῑαί ταπεινωθήσεται δπου]ά Ὦ6 
ἠπαπάστεᾶ ὮΥ. “ἹπιΌ]εᾶ ”. Ἰοσς, 48 1ΐδ ραγΗοῖρὶο ἵ5 1π ἴῆο πεχύ 

Θορ οἹ. 14 : 11, ποίθ, 

5ὁ Ειοῖτ Ἱπ[απίς :” τὰ βρέφη. Ἔλο ατίῖοῖο 1 τείαἰηεᾶ ἵπ 11ο 

Ἐεῖσ., Ἰωίμευ, Ώο ἸΓαιίθ. Τὲ 15 αβεᾷ Ίονο {ος να Ροβεθεεῖνο Ρ:0” 

ποπη. ἨῬ]οοπιβ (. Τος6.): “Τὰ βρέφη, ' ἴιε ο ]άνον, 1. ο., ' ἐλιοῖτ 
ομ]άτομο ο ΤΠθ]να]Ι, ΌὈθο οἷι. ὃ : 2, ποίο. Α5 απ αἰογπαιίνο 

τομᾶργίης οἱ 116 ποπ, “γοππας ομἱ]άτον,” Ἰακοαί,, “Πέ ολΙ]- 

ἀτεα;”. δ. Ἐτ., “ ροϐς οηίαπε” 

πποπιοος οἱ ἴμθ δοπίθηςθ. 

” {4 ο]εο:” καὶ. ΤΠ ροδίου οἳ ἐπ πονᾷ ἵᾳ ἁρπιαπᾶρᾶ οἩ ἐ16 

Ῥιποῖρίθ ποβίοθᾶ οἱ. 16 : 14, ποῖθ. ο ΑπςἃἝθ 

δ εερρίπσ;” ἐδόντε. ἘΚσπᾶ., Βομχ]ο, Μ., Ἰλερ]οσ, Ἀοτίο, 

Ὁμαυρθ, ΤΗε]σο]]. 

 «ρρ]ήησ-- {ο 5”. προσκαλεσάµενον. 

Νοτίου, Οαπιρ., ΝΤ. 966 οἩ. 6 : 18, ποίς. 

ἕ α ιο Ἠθ]ς οἰί]άνου ;’ τὰ παιδία. Ὀορχ]αί, Ἓθηυ, Ὁἱοῖς, 

Κοράνοίς, Ίλια αιβίαῖς ἶ6 τοπάεγεᾷ ὮΥ νοτίου, απά Οαππρυο!]. 

ῬοεΝγ (ποίο {η Απσιθ) 5αὖς: “Τήε Πε] ομἰ]άτοη ; 1. 6., οἸθασ]γ Εἶια 

0168 ποπ Ῥυθβοπί, εηγίηᾳ ποἰλίης (οπἱγ ἠπιρεάΙσ) αὈοιαέ Πδ1ε 

ομή]άτον σσπεταϊ]μ.”. Τ16 ατεοῖθ ἵ6 τοἰαἰπθᾶ Ὁσ ἸΠο]Ιί, Βε]εῖο, 
Ἰπα8ιου, Ὀο ἸλΓοίία, . απᾶ 8. Ἐτ., Βραυ., 1065., Ὀἱοδαί, Τ191., 

ῬαἨ. 

} «πταῖφ,”' ἀμὴν. 

Ιεπᾶ, Θοατ]αίέ, ἩΝ εξῖοΥ, 

ρου αι. 4: 24, ποῖς, 
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ΚΙΝ 4ΑΜΕΘ) ΤΒΕΕΙΟΝ. 

βοθγ6ν ϱπα]] πού τοσθῖνο {πο Κϊπο- 

ἆοπι οἳ αοᾶ αξ α Πτέ]ο ο]]ά, ολο] 

1η πο Ὑίδο οπίθυ {]ιθυδίῃι, 

18 Απά α σθγἰαῖη χη]ουγ 'αμ]κοᾶ 

Ἠάη, δαγίης, ἄοοά Μαρίου, πιαί 

βλα]] 1 ἄο {ο ΊπᾗουΙ6 οίθιπα] 189 Ἡ 

19 Απά ὅὀθδις5 αἱ ππίο Πίπι, 
ἩΡΙΙΨ σα]]θεξί ἴιοα ππο αᾳοοᾶ ἳ ποπθ 
ὃς σοοᾷ, 5896 9Π96, ἐλαί ὃν αοά. 

20 Τ]οι Κποιγεςί ἴπθ οοπηπιαιι- 

πθΏΐ5, Ώο ποῦ οοπιπῖῦ αἀπ]ίουγ, 

Ὦο ποί «1, Ώο πού δίθα, Ὀο πού 

Ῥθ6ας {πε 11ἱῃ855, Ἠοπους {1γ 

Απο απᾶ {1Υ πιοίλαΓ, 
91 Απᾶ Ίο εαἰᾶ, ΑΙἱ εΠποςξο Ίιατο 

1 Καρί {γοιῃ πιγ γουί] πρ. 
22 Νου π]ιοῃ ο: αξις 1ιθαΥᾶ ἴθςθ 

Ὠμησς, η θά απῦο Ἠΐπι, Υ δὐ ]οἷς- 
65 ἴλοα οπο ἐμίπς: β6ἰἱ αἲ {μα 
ἔποα Ἰαβῦ, απά ἀϊεαραίο ππίο ὅιο 

Ροοῦ, αμα οι εἶα]ύ πανο ἑγδαδατθ 
Ἰη Ἠθαγεα: απᾶ 0116, {0]1Ού 116. 

2 Απᾶ νπθη Ὦθ Ἰιοαγά 05, 1ο | 25 « 

πας τ6υγ εοιοπ{α]: {ος Ἡθ πας 
Υ6ΙΥ τίοΆ. 

94 Απᾶ σαι δεις ται ναί 
πο πας ται 5οντοψ{α], ο δαῖᾶ, 
Ἠον  Ἰατᾶ]γ εἰια]] ευ τλαί πατε 

απξεκ τεστ. 
ὃ Ν Λ 
ὃς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν 

- ω Ν 

τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μή εἰσ- 
/ ᾿ 3 / 

έἐλθῃ εἰς αὐτῆν. 
18 ΔΝ 3 / , » 

λαὶ ἐπηρώτησέ τις αὖτον 
ἄρχω», λέγων, Αιδάσκαλε ἀγαθὲ, 

τί ποιήσας ζωῦν αἰώνιον Κληρο- 
νοµήσω; ὮὉ «Ἠΐπε δὲ αὐτῷ ὁ 
᾿]ησοῦς, Τί µε λέγεις ἀγαθόν ; 

3 ς 5 Ν 9 ἃ α ς / 

οὐθεὶς ἀγαθὸς, εἶ μὴ εἷς, ὁ Θεὸς. 
5 Ν / 

3ῦ τὰς ἐντολὰς οἶδας, :{ἡ μοιχεύ- 
Ν / Ν / 

σῃς’ µη Φονευσῃ»" µ μη κλέψῃς" 

μὴ ψευδομαρτυρήσῃ»" τίµα τὸν 
πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου. 
1.0 δὲ εἶπε, Γαῦτα πάντα ἐφυλα- 

/ » {4 / 99 ᾿ / 

ξάµην ἐκ νεὀτητός µου. ᾗ''᾿Ακού- 
σας δὲ ταῦτα ὁ ̓ Γησοῦς εἶπεν αὐ- 

» 3 Φ / ΄ 9 
τῷ, -Ἔτι ἐν σοι λείπει" πάντα ὅσα 
ή [ή Ν / 

ἔχεις πώλησον, καὶ διάδος πτω- 
. ο Ν ” 

χοῖς, καὶ ἕξειο θησαυρὺν ἐν οὐ- 
- - / 

ρανώ: καὶ δεῦρο, ἀκολούθει µοι. 
Ο δὲ ἀκούσας ταῦτα περί- 

λυπος ἐγένετο" ἦν γὰρ πλούσιος 
Νο. ς 

σφόδρα. ᾖᾗ ᾿Ιδὼν δὲ αὐτὸν ὁ 
᾿Γησοῦς περίλυπον γενόμενον εἷ- 
πε, ΠΙῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήµα- 

! 

ΕΙΥΙΡΕΡ ΥΡΒΡΒΙΟΝ. 

Ἠ{οθγεν εἶια]] πού τθοσίνθ {6 
Κἰπσᾶοπι οἳ ἀοᾶ «κε α ΠΗΜ]ο 

ομι]ᾶ, 1 "Ὦγ πο ΠιθαΏς 6Η- 
ἴθυ ἠπίο ἵ. Απά ᾱ οδοί 
τπ]θν αε]οᾶ Ἰήπῃ, βαγίΏς, αοοᾶ 
"Ώρ4σ]οΥ, π]αί ασ] 1 ἆο {ο 
πῃαν]{ οἴθχηο] 1497 Απᾶ ἆ165ιις 
βαἱᾶ {ο πι, ΤΗΥ οα[]οξύ οι 
11 ᾳοοά «Νο οπθ ὁ σοοᾷ, 
Ροχοθρί 906, ἐλαέ ἵς ἄοᾶ. που 
Κποποαςδύ πο οοπιπιαπᾶπιεπς, 

Ῥο ποῦ οοπιαῖς αα]ίευΥ, ο 

ποῦ ΙΟ], Ὄο πο εἰθαὶ, Ώο ποί 

Ῥθυυ. {αἱ {οάπιοπΥ, Ὥοπου 
γ {πίμου απᾶ {γ πιοίμαγ. 
Απάᾶ 9 εαῖᾶ, ΑἩ ἴμεξο Ἠατο Τ 21 

κερυ ἴνοπι πΙΥ γουίμ. Απά 22 
16515, "Πθανίπς «1115, δαῖᾷ {ο 
Ἠϊπ, Ὑαῦ ποια ἸΙαο]κοθί οπο 

ἐήπο; 5α]Ι αἱ αί μοι Παςί 
απά ἀϊεγ]ραίθ {ο ἐλθ Ῥοοτ, απᾶ 

Όποια ομα]{ Ἠπνθ "ο 1θαβυχθ ἶπ 
ἩθανεἨ; απά οοπιθ, {11ο πιθ. 
Απά που Ἱο Ἰθανᾶ {πδ, το 
Ῥθομπθ γουΥ δουγοπ{α]: {ου ο 
ας "εχοθθᾶϊησΙγ πἱοῃμ. Απά 34 

18 

25 

16515, "δθείπς Π]πι Ώ6οσπαο τ6υγ 
φουτοιν{ᾳ], θαᾶ, σι πα 

κο ]]κο;”. ὧο, 6ο ν. 11, μοῖς. 

» α. ο τ]]---οηίον;”. εἰσέλθῃ. Ὀλατρο, Ῥαπη, Νοίοη. 
ΤγοἼ]ορα Καμᾶ, ΑΠσας. 

Ὁν Ίλοπι., Θοσαν]θίῖς, ἨΓοξ]οΥ, ΈῬοηη, Ἠγακοβε]ά, πποτίου, Οαταρ., 

(ἄναπι., Ῥ. 1458) 1 « Τπ πεσαΐυε Ῥνοροβίέίους, {1ε εοπ]παάίυε (50- 

Ιαποίἰνθ) ἵ6 πδοὰ αν} οὗ μὴ ἱηςίεαά οἳ 1 {αΐανο.” 

αμ ὮῬγ Πο π]θαΠς 1”. οὗ μὴ. Ἐοῦ. (1οσ., μή 1 18). Ἑ, Τ., 
Μαιί, ὃ : 26. Βοαπ]οίέ, Ὀἱοῖς., βαγου, Κεπᾶ., Μ. 

5 α Έρρ0ῃος: ἄιδάσκαλε. 96ο ΟἩ. 9 : 98, ποίθ, 

Φορ οἩ. 1 : 61, ποίθ. 

Ρ «ρπορρῦ;”. εἰ μὴ. Μ., Νοτίοη, 

οιβο]οίο. 

4 “Το που ΚΠ μὴ φονεύσῃο. ΤΠ ἶ6 πα απἰίοτπι τοαᾶῖης 

οἳ Εις ναυῦ ἵπ αἲ] σα5ες, ἵη {ο Ἡ. Ῥ., εχοερί Μαϊ. 19 : 18, π]ονο 

οὗ φονεύσεις ἵδ ἰταηε]αίοᾶ, “ Ἴμοα δια] 4ο πο ππανᾶςε,”. Απ ἡ]ὶς 

ΥΟΥὮ ΒΘΘΙΩΞ {ο Ός ο{ἵεη αεθᾶ {π ἐν 68η5ο οἳ “ πιατάσι,” ἐλῖς 5οιι- 

ἔσμορ εἱιοπ]ά ὃς Ῥ]ασθά 1η πο πιανρίη, “οἳ, Ώο πού πιπνάαν.”. Τι 

{6 5ο νομᾷθιεᾶ ὉΥ Τ]ιο]σνα]!, Τοπι., Θσαν]θίξ, ἸΘεῖον. ΊΤ118 Τιαχί- 
ος πςαα]]γ ἆοβηρ Ώο γενὈ ΌΥ πιαγάεν, εἶαι, 00, 

ο 6ο οη8: οὐδεὶς. 

“ανα,” ἵῃ Ειῖς 66Π56, ἵ5 

5 Το αἄνοιο “αρ,” ἵπ {9 Ἐ, Ὁ., ἵ6 πού αιλοτίσθᾶ Ὦγ αἩν 
Ώπίαρ' 1Ώ 11ο ἴαχε; ΠΟΥ 18 16 πθοᾶθᾶ α5 α 5αρρ]σπιαηῦ, 16 {β ἄτορραᾶ 

6 Ἡρασίης 1”. Ἀκούσας, Τλοπηβοῦ, Ὁμαχρθ, Ῥοαπ]θίέ, Οαπιρ., 

Ἐαπά,, Ν., Το σαἰἰ. 

τα Μμῖς 11" ταῦτα. ο ἵπ (Ἠ. Υ.) Υ. 28. Τποπι., βπανρο, Φοδῖ- 

Ι6έέ, Ὑαἰκαξ, Ἱδονίου, Οαπιρ., Ὀίοῖς, 868 οἱ, ὃ : 27, ποῖς, 

ες Ώθρεπγο,' Φησαυρὸν. : Ἡ αἰκε[ε]ᾶ, Β4πγευ, Μτνᾶοσ]ς. 

Ῥε]ο.,  6βΏΘη 5οπαῦ;”. Ώο ἩΓαίία, “ εἴπεη Βοἰιαίσ; ”' . απά Β. Έὴ., 

"λα πῃ άκου 5. Ῥἰοάαά απά Τία]., απ ἐρβογο.” 
” » 516 Ῥδσαπιρς ἐγένετο. Ῥεηυ, Κεπᾶ,, Σπα] ναὶ!, Μ. Το 

ταβ]σα[ 66η56 ο ἴ]ο νοιὈ {5 πιοδέ αρρτορείαἰο, ο Μοπί., Ῥεζα, 

Οαξίο]., “ ποίας εξε;”. Βε]σ. “ ποιά ;”. ο ὙΓαίίθ, « πατά (ες--- 

ρείταδθ). ἳ 

Ν α«οχοεεᾶἰπς]γ;”. σφόδρα. ὙΝακεῖ, Νουίοῦ, Μ., .Απσας, 

Τηποσνα]] (” ακοθεᾶίης ”). 

ᾱ κορθησ Ἠϊπι Ὦθοοπθ!”. Ἰδών--- αὐτὸν---γενόµενον. 

πθεηβε]ά, Σϊάᾶς]] (Τονχ.). 66 ν. 23, ποῖθ Υ. 

σα η π]ας ἀῑβιοπ]γι”. Πώς δυσκόλως. ἸΤγιᾶθΙε, ΟΥ]. 
πηθυ, ἄθπενα, Βομμ]εξ, Ὠϊο]ς.,, Θλλνγον. ιο τεαάΐης “ Ἡοπ πατᾶ- 

1”. 16 ποῦ Ῥατο Ἐπρ]ίσα, ἨἩοΡ. απά Ῥαπδας (μεσα): “ή 
ἁλβίοιϊέψ.”. Τε 16 νο τοπᾶριήπρ ἵη Ῥενίκ. οἱ Μαιῖς (10 : 28). 

Ν, 
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πΙΝςα ΑΜΕΘ) ΥΕΕΒΡΙΟΝ. 

τῖο]θς οηίει 1πίο πο Ἱαπσάοπι οἱ 
ᾳοᾶ! 

26 Του 1ὲ ἵς οΏεῖοτ {οῦ ο ο.Τ1οΙ 

ἰο σο {μτοισ] α πθεᾶ]ε” ο5α, παν 
{ου α τῖο] πιαπ {ο θηίθΥ Ἰπίο ἰμθ 

Ἠϊπσαᾶοσπι οἳ αοᾶ. 
96 Απά {πεγ ἴναί Ἠθατᾶ 4, εαἰά, 

Πο ἔἶιθη ο8Ἡ Ῥό βαγεά ὃ 
2Ί Απά Ἰδ ραῖᾶ, Τμο ἐπήπσς 

τ]]ος ατθ ἱπροββίρ]θ ου πιθῃ, 

ἃτθ Ῥοββίθ]θ γη (αοᾶ. 
28 Ἔπευ Ῥοΐον ϱαᾶ, Ἰωο, πο 

Ίατο Ιοίς αἩ, απᾶ {ο]]ογγοᾶ 11οο. 

399 Απᾶ [ο ϱαϊά ππ{ο ἐλεπα, Υ δγ]- 

1ψ, ἵ εασ απίο του, ῶμαῖτο ἶ5 πο 
πιαπ {ἐλαῦ Πα 16[ς Ἠοιςθ, οἱ Ῥαᾶ- 
χθη{Β, οΥ Ὀνοίμτοη, οὗ π(θ, οὗ ο]]]- 

ἄτεα, {ος {πρ Γἰποσᾶοπι οἳ ος” | 3 
βα]ςο; 

80 Πο 511] ποίτεσεῖνθ πια]- 
Τοἷᾶ πιοτθ ἴπ 45 Ρτθδοη6 Εἶπιο, απᾶ 
1π ἐλθ που]ᾶ {ο όοπαθ 19 δυον]αξί- 
116. 

81 Τμ6ν Ίο {οοῖς επέο Αίπι Όἶνο 

Ίπαίτθ, απᾶ βαἷᾶᾷ παηίο ἴἶοπι, Ῥο- 
Ποιά, πς 5ο πρ Το {δνπδαίαπι, αηᾷ 
α] (ήπος ελα ατθ πνϊθίον Ὁψ ιο 
Ῥνορ]θί5δ οοποθιπίπο {1 ὥοπ ος 
πιαη 5]ια]1 Ὃο αοοοπιρῃδ]ισά. 

αβΡΕΕ ΕΣ. 

τα ἔχοντες εἰσελεύσονται εἰς τὴν 
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. ᾖᾗὁ ᾿Ιεύκο- 

πώτερον γάρ ἐστι, κάμηλον διὰ 

τρυμαλιᾶς ῥαφίδος εἰσελθεῖν, ἢ ῆ 
πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ 
Θεοῦ εἰσελθεῖν. 35 Ἠἶπον δὲ οἱ 
ἀκούσαντες, Ἰκαὶ τίς δύναται σω- 
θῆναι; ᾗ Ο δὲ εἶπε, Τὰ ἀδύ- 

νατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατά 
ἐστι παρὰ τῷ Θεφ. Ὁ Εἶπε δὲ 
ὁ Πέτρος, ᾿Ιδοὺ, ἡμεῖς ἀφήκαμεν 
πάντα, καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι. 
3 "Ο δὲ εἶπεν αὐτοῖς, ᾿4 μὴν λέ- 

γω ὑμῖν, ὅτι οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆ- 
κεν οἰκίαν, ἢ γονεῖς, ἢ ἀδελφοὺς, 
ἡ γυναῖκα, ῆ τέκνα, ἕνεκεν τῆς 
βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὃν ὃς οὐ μὴ 
ἀπολάβῃ πολλαπλασίονα ἐν τῷ 

καιρῷ τούτῳ, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ 

ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 

ὃι ΠΑΡΑ ΛΑΒΩΝ δὲ τοὺς 
δώδεκα, εἶπε πρὸς αὐτοὺς, ]δοὺ, 
ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ 

τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμ- 
µένα διὰ τῶν προφητών τῷ υἱῷ 

ΕΒΥΙΡΕΡ ΤΕΕΡΙΟΝ. 

ἀμπου]έγ Συ] Ποβο πο Ἠανθ 
Ἰ1ομςς, επ{θτν 1πίο ἔῑιο Ἱπρᾶοπι 

οἳ ἀοά/ Ἐου 16 15 θαείος {ο α 25 
οαΠια]. {ο ο {τοῖσι α ποθᾶ]ο”8 
676, ἴναα {ογ α το πιαπ {ο 

επίθτ {Πίο ἴ1ο ΚΙπσᾶοτη ο ἀοᾶ. 
Απᾶ 41956 πο Ίδατά {έ, 5α1ᾷ, 26 

ΊΝπο, ἴἶῑθι, σαἩ Ὦς εαγθοᾷ ὁ Απᾶ 2 

Ἱο δαῖά, Τ1ο {λίησς πΠΙοἩ ἆτο 
Ἰπιροβςίρ]ο ππἩ πρ, ατο Ῥοβξί- 
6 ση ἀοᾶ. πει Ῥεΐει 28 
βαἱᾶ, "Ῥε]ο]ᾶ, πι Ίατο Ιοίί α1], 

απά {ομοπεά ερ. Απά Ἰο 
5αἱᾶ {ο ἴλεπι, "Ττη]γ, 1 5. {ο 
ου, ἴηεγθ 15 “πο οΠθ6 πἩο Ἱαίμ 
16ί; ποτςς, οὗ Ῥαχοπίς, οὗ Ὀτδί]- 
16η, ΟΣ π](θ, ος ομ]άγαη, ἀ{οΥ 

ἴπθ 6ακο οἳ {πο Ἰπσάοπι οἳ 
ᾳοᾶ, π]πο επ] ποῦ τεσθῖτο 

παλ! (οἰᾶτ ἵπ {πἱ5 Ῥγθδοπί πια, 
απᾶ Τη {16 ποτ] {ο οοπιο ἔοΐει- 

παὶ Ἠΐ, ΈΤ]ιαηῃ Ίο Ἠίοοῖς {πο 
ὕπο]νο αρἰἀἆορ, απᾶ δαῖᾷ {ο ἴλλεπι, 

Ῥο]ιο]ά, 'νο αἴθ σοῖπσ αρ {ο 
Ἰδχηδαίεπι, απιᾶ αἱ] {πο (ίασε 
πτθεν ὮΥ λα Ῥγορ]ιθίβ Χοοη- 

οογηίπο ιο Θόπ οί πιαν αΦή]] ὃο 

29 

” 5 ο γ]ῃ]- «θηίθγτ. εἰσελεύσονται. ἈὈθατ]εῦ, Έθηῃ, Νονίοι, 

Ὠ]οΚ., Κεπά., Άησας. 

.« ῬΒολμο]ά :” Ἰδοὺ. 

να Ἐνα]στ” Αμὴν. 

Φορ οἩ. 1 : 44, ποίθ. 

966 οἡ. 4: 24, ποίθ. 

Φθο οἳ. 1 : 61, ποῖρ. 

ὁ ας 11θ βα]το οἳ {ως Ἱϊησᾶοπι ος οᾶ ;”. ἔνεκεν τς βασι- 
Τλοπη., ΘΗ9χρ8, Ἰοκοί, Νοτίου, Κομᾶ., Μ. 

Βμανρε, Μ., Βοατ]ε, Ῥοπη, 

« «Ίο 0ΠΘ/”. οὐδείς. 

λείας. 

] ο ὁ γγ]]- «χορίνο;”. ἀπολάβῃ. 
Ὑα]κθί, Νοτίου, Ὠ]οῖς, 

{Το πνοτᾶ “ πιογο” α[ἴθυ “ πππί{ο]ᾶ,” ἵα τ1ο Ἐν. Ὑ., ἵ6 5πρεῖ- 

Πποις, 55 πολλαπλασίων ἰἠεγαῖ]η εἱσηίβες “'ππαπη ἐὔπιεο πιογε,’ 
ἂν οι, ο ππαπίγοἷᾖ." 

Β α οἰουπα] [ος ξωὴν αἰώνιον. ο (Β. Τ.) ἵπ Ῥατα]]ε], Ματς 

10 τ 90. Ῥεπη, Νονίου, Οαπ1ρ., Β4ΥΟΝ. 

Ἀ α ἐοοῖς--αείζς ρ' παραλαβὼν. Ὁμαιρε, Ἰγαἰκαβο]ά,---Οαππρ., 

Βουσ]οῦέ, Μ., Το ναί] (Ἡ ἑιίης-- αθῖᾶρ ”), Ίο {οἱονίποσ ποίθ 

0Η παραλαβὼν ἵε οορῖεᾶ ἴνοπι ἴλθ Ἠατίείοα ο Ματῖς (10 τ 82). 

49ο. Τϊ5 βπρρ]επιθπὲ ἵ6 πθοθεβατγ {ο οοπιρ]οίθ {ια 86159. 1ό 
18 {άκου ἔτοπα {πρ ραγβ]ε], Μαέ, 20 : 1Η, παρέλαβε τοὺς δώδεκα 

μαθητὰς κατ ἐδιαν (Ε. Ὑ.)ε ! ἐοοῖς ἐῑλο ὑπε]νο ἀἱδοῖρίες αρανί. 

}μο Ειοιρ]Πό ἵς τεα]]γ οοπνογεᾶ ὮΥ παρέλαβε, ']ις {οοῖς {ο Ἰ1πι- 

κο’ εαι]να]από {ο ’ Ίο Τοοῖς αἰᾶρ. Β. Εντ, ’ αγαηί---Ρριής 3γθο 

αἱ 5” 108ν., « ζοπιό ἃ (68): ο εις, ' παπι ας---ᾶἱο ΖΥΥδ]ΐο σα 

εἰο!: ”. Ῥε]ο., « ἆθ ἔπααϊνε- -ἰοῦ Ώθπι πεπιεηἆθ ᾳ΄ Οαπιρροὴν | εταΚ- 

Ίπα---ΕαΙάρ ;”. Ὑγακαί, 'Ἠο ἑοοῖς---αρίάρ.' ” 

1 Ἠνθ αἲ.θ ροῖησ,”. ἀφαβαίνομεν. ἍἜλοπι, λατρο, Βοαμ]οΗ!, 

Ῥοηη, η α]κοί, ἸΜοτίοῦ, Οσπιρ., Πίο], ΤΠε]πα. Τη {μθ ποίο οἩ 

ή γουῦ ἵη ο ρανα][ς], Ματίς 10 : 98 (Ἀεν]ρίου οἳ Μαι]ο), 1ὲ 15 
θαίᾶς “ Τις Ῥτορνεξείτα {οτίι οἱ ἴ]1θ νότο, ἰπάϊσαίίως ῥΥερπἱ εοἨ- 

ἐὑπμεά ααἰίοπ, ἶ5 εκεοῦ, 85 ἴπο Βαγίοας απά ης ἀἰδοίρίθβ Ίνθυο ΠΟΥ 

οὗ {1ο αγ” 

} ααἲ ὅνο ἰήτιος αυτίδου :”. σπάφτα τὰ γεγραμωκένα, Της] γο]!, 

Βοατ]θίέ (” αἲ] {ίησς συ] εέθη ”). 

κ  ϱ0Ποθγπῖηρ ἐῑο Θοη οἱ πια :” τῷ υέῷ τοῦ ἀνδρώπου. Α8 

8ς. θἰζργπα[ίνο τεηάειύμς, “ οἩ ιο 8ου οἳ πιαῦ 8ο Γουάνοῖς. 

Ἠγαϊτοί, Ίνας ««ἷη ἰμθ Βου οἳ πια.” Θομοδε:  Φββοπηᾳπο ραυ 
νπίθῦ κοηῖρία δυπί οοηξαπηπιαὈαηίας Ἱοπιῤηῖς Βἰίοιή (ἄςοῖνου απᾶ 
ζῑπσο] αστεο ( ἐς Ἡ, Ὁ. 

1“ π] ρε οσοπιρ]σμοά ; ”.εελεσθήσέταε, 
ὙΜακε, Μ. 

Ῥουυ. ΓἨοπιβοη: 
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ΚΙΝΑ ΖΑΜΕΘ) ΤΕΠΕΙΟΝ. 

82 Του Τδ εἹα] Ὦο ἀε]νετοᾶ 
απίο {πο (σπίί]ος, απᾶ ε]α] Ὦο 

πιοσ]κθᾶ, απά αρι(ο[α]]γ οπἰτοαἰρᾶ, 

απά δρἰ(νεᾷ οἩ 
88 Απᾶ {ου ε]α]] 5οουγσο Λίπι, 

απά ραύ Εῖπι ο: ἀεαίαι απᾶ 1ο 
Μήνα ἆαγσ Ίμ εἶα]] τε ασαἶπ. 

84 Απά ἴΠ6γ απᾷουειοοᾶ ποπθ 

οἱ ἔἶθβο (ήπος: απά {λπῖς εαγῖησ 
φαθ Πίά {νοπι {ποπι, ποἰ(]ου Ἴπθιν 
{16Υ ἐ]ις ἠήπσς νγ]ίο] πετο βροἷαἩ. 

86 Απᾶ 1ξ οαπιθ ἴο ῥαδς, ἐ]δί 
48 η6 παβ οὔπιθ πὶρ] ππίο 1 6ρίσ]ιο, 
α οθγίαῖπ ]πά πιαῃ 5αέ Ὦγ λε 
παγ-εἱάρ6 Ὀρσσϊηςς 

86 Απά Ἰθανίπσ 1ο πια] μιᾶς 
ραξς Ὦγ, Ἡθ αδ]οᾶ υ]οί 16 πιθοη{, 

8 Απᾶ {μου {ο]ά Ἰπι, {μα 7ε- 
εη5 οὗ Νασανθίι ραξεθᾶ Ὦγ. 

σΏΡΕς ΤΗΣ, 
ο / ν 

τοῦ ἀνθρώπου. ὃν παραδοθή- 
ΔΝ - / 1 

σεται γὰρ τοῖς ἔθνεσι, καὶ ἐμ- 
/ ΔΝ ς / . 

παιχθήσεται, καὶ ὑβρισθήσεταί, 
3 ή 

καὶ ἐμπτυσθήσεται, ὃν καὶ µα- 
. , 9 - 

στιγὠώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὖ- 
/ κι αυ / ο] Γ 5 

τὀν' καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἆνα- 
/ 84 Δ 3 ολ 29λ 

στήσεται. ζαὶ αὐτοὶ οὐδὲν 
/ - ον Ν ο 

τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν τὸ ῥῆμα 
ο κ / -- . 

τοῦτο κεκρυµµένον ἀπ αὐτῶν, 
3 ᾿ λ / 

καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγόμενα. 
ρ» / λ - 3 

5 ᾿Ἠγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν 
3 ᾿ ε Δ / 3 / 

αὐτον εἰς Ἱεριχὼ, τυφλὸς τις ἐκά- 
Ν Ν τον . 

Θητο παρὰ την ὁδον προσαιτῶν" 
ϱϐ 5 / ν 9 

ἀκουσας δὲ ὄχλου διαπορευο- 
3 / - 

µένου, ἐπυνθάνετο τί εἴη τοῦτο. 
ες / χ ευ ο 

ὃτ ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ, Ότι 
» - ε - 6 ” 

Ιησοῦς ὁ ΛΝαζωραῖος παρέρχε- 

. ΒΒΤΙΘΕΡ ΥΒΒΡΦΙΟΝ. 

αοοοπιρ]ςσμεᾶ. Ἐου "6 πο 55 
ἀθ]μγοιεᾶ τρ {ο {1ο (επίΙας; 
απά 1] Ὦο πιου]οᾶ, απᾶ "αΡαξ- 

6, απ οδρϊζίθη οἩ; απᾶ σ]αγ- ὅδ 

ἴπο εοοατρθᾶ ᾖάπι, ἴΠ6γ απ] 
ρα Ἠΐπα 1ο ἀθαίμ; απᾶ {πς ἡηἡ τά 
4ασσ Ὦο Σφ]]] τῖεο ασαἶπ. Απά δὲ 
{6Υ υπᾶευβἰοοᾶ ποπθ οἱ {Ἴεδθ 
ἠπσς; απᾶ ἴπῖδ δαγίπα 85 
Πἰάάει {τοπι {λθπι, απᾶ 1Π6γ 
που πού {πο λίπος π]η]σ]ι 
ποτθ 6ροκεη. Απά 16 6ππΠ8 {0 3δ 
Ρρα5ς, {λπαί "α5 Ὦδ ἆτοτ ηθατί 

1οτίσ]ο, α. οθχίαῖπ Ὀ]πᾶ πιοη 

εαὐ ὮΥ ο παγ-ειᾶο Ῥεσοίπα; 
απᾶ Ἠθαγίηπο τα οτοσά "ραβείης 36 
8]οπς, ιο αθίτοᾷ π]αί {6 πιθαΏ{, 
Απά {Π6γ {ο]ᾶ Επι" ὅοδας οἳ 57 

Απά 58 ὃδ Απά Ἰθ ον]θᾶ, εαγΊᾳς, ὦθεις, 

{νου 5οη οἱ Ὀανϊά, πατο Ἰπθτογ 0η 
19. 

89 Απᾶ [νου π]]σι παπί Ῥείοτο 
τοῦπκοά Ἰήπα, ἔμαῦ Ίο 5Ἱοπ]ά Ἰοιά 

ται. 
38 Δ Σα /. / 

αι έβοησε, λέγων, 
- ” Ν » ’ 

Γησοῦ, υἱε {αβὶδ, ἐλέησὸν µε. 
89 απ” ο ῃ / 

Λαὶ οἱ προάγοντες: ἐπετίμων 
9 . ο / 

αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ' 

Ναζαρεί1 19 ρηξβίης Ὦγ. 
ση εΠοπίθᾶ, 5αγίησ, «ος, 1501. 
οἳ Ὀανίά, Ίανο ΠΙΘΓΟΥ ΟΠ. 116. 
Απᾶ ἴοδο πο ποπ Ὀείουθ, 58 
«ολαχρος πι Ρίο ϱο εἰ]οαί; Ῥαύ 

Ν 

αὐτὸς δὲ 

. «μο ψΏὶ νο ἀοινογεά αρ.” παραδοδήσεται, Ἀοφχ]θίῖ, 

Όμαιρο, Ἰ αεί, Απσας, ΜΜ. 6 οὗ. 9 : 44, ποίθ. 

3 «ρρηβοά ς”. ὁβρισθήσεται. Ἠοῦ. (1ος. Ἐεπά. «ΑΦ απ 

οἱίεγπαίίνα, “ εἰαπιδι]γ. ἐγευίρά,” 

2 τ 3 {α ελαπιθ[α]]Σ επθαἰσά ”]. 

5 αρίεα οα!”. ἐωπτυσθήσεται, Ἰακθ Τη ρε ρανί, οἳ 

αἰο αρίθ”. 15είμεν “αριθ, ος “ βρῖίεπ. Τε Ἰα5ὲ {ουπι ἶ5 ῥΥ9- 

Τομνοά [5 ἴλλα «αἷκο οἳ ειρλοπη/. Θεε Βα]οι (Έησ. ἄναπι., 93). 

Ἀποτίου, Μ., Τη6]- 

Φο Ἡ., απά Β. Υ., 1. ος. 

Ρ  λανίης βοουισεά 1” μαστιώσαντες. 
πο]. 

α επ ραί Ἠϊπι {ο ἆθαίμτ”. ἀποκτευνοῦσι». 

817, ἶ8 επ]ρἰογεᾶ Ὦγ Νοτίου, Οαπρ., Μ. 

αν] ααχ1]ἰ- 

πη] το ασαϊα;”. ἀναστήσεται ἼΤποπιβοῦ, ΦΠαχρ8, Βοα- 

Ιβέέ, Μ. : 
5 «ας Ἡο ἄνοι πευς”. ἓν τῷ ἐγγίδειν. 868 οἩ. Τ : 14, ποῖς 1, 

Βο ο[ίθη Ίη Ὦ, Τ. 

ε Τ19 ρτεροβίῖοι “6ο” ἵς βαρονβιοις Ῥείοτθ α. ποτά ἀθείσπαί- 

{ης α Ῥειδοη, Ῥίασο οἱ {πίπα, αἴΐοι εασῖ γετος ας “ἆναν µεαν,” 
κ αρρνσασ]ι/« οἱ Ἠσπορ {ὲ 15 οπι Ηρᾶ Ἰουθ, Ρεέοτθ νουἱο]ο. 

ας ον: ὄχλου. Όσο οἳ. ὃ : Τ, ποῖο. πο ἀσθηῖίς ατί]- 

οἱο ειοαῖά ποῦ Ός δεὰ Ίονο, 1] Ὀλιά πηαν Ὦγ Ἠοσανίης πιογε]γ 
πιουν ἠἰναί α ουοὰ ”. ννας Ῥαβδίης., Τὸ ἵνας οπἱγ Ὁγ δαὐξθαπσηέ 

Ἰααίνψ, ς αποθτίαἰηεᾶ ἰΠοί ἵς Ίνας  ἴο ονογγᾶ . Ψ]ῖοῖν ποσοπ- 

Ραμίεᾷ ἆθεας. Το” ας ραςῦ οχο]απσθᾶ {ου ης Ιηάδβπίία ««α. 

ϱΥ Βοαχ]είί, Ῥδημ, Γαία, Μ., Αησας. 

Σ ««ραθεῖηρ αἶοηςτ”. διαπορευοµένου. 5ο Νοτίοη, Εοπᾶ,, ΔΙ. 

1άάεΙ] (Τμχ., πι υεγύο). Ἔλνο ρατοῖρίαὶ οοηβέτιοίῖου 5 ηιοςῦ 

αοοπιαίο. 16 πᾳς Ὄθοπ αᾶορίθά Όγ Ῥεπη, ἸΜαἰκεί., Νουίοι, Θαή- 

γοῦ, Τμε]να]], «ὮΥ είς τεπάστίης, νο παθ]κα α ἀῑδεποξίοι Ὀδίνναρα 

διαπορεύοµαι απᾶ παρέρχοµιαι {ἱο ρα». ὃ]), ἵη πθ παχύ νθυςο, 
Τίς ἰς Όιθ οπἱγ ο.ξο πλθγο ἐ]πθ 10. Ὑ. τοπᾶοις Οἱ τογῦ Ὁγ “ ραςα 

υγ 

3 Τι ρατίίο]ο ὅτι (18. Ὑ., Ένας”) ἶ5 πιονοῖψ ο πιασῖς οἳ αποία» 

ἄση. Β66 οι. Ἱ : 16, ποῖθ. Θο ΑπΠθιρ. : 

κ αἷβ ρηβείης Ὁμ;” παρέρχετα. ΑἨΡτ8, Τη6ἱπα]!, Βανγου. 

Υ ἁ Ίο ϱλουίθᾶ ; ἐβόησε. Ἰὰᾶς]ὶ (Τ1οχ., ἐπ υεγῦϱ) τα Το πέέου 

α ουγ---ἴο ενοαίο Ἔμα ποπἩ θωὴ πδπο]]γ κἰσιίβες α δλοιή. 11ὰᾶ. 

απᾶ Ώπηωραν. 'ΤΓΗίς τομάενίης ἀῑσίπσαίκ]ιος ἐπῖς τοτῦ {οι αράξω, 

«ἰο οἳγ οπξ,” η {μο ποχὺ Υο159, 

: Π}6 αρρ]οπιθηῦ “οι,” Ὀοίοτο “ 8οἨ;” {5 5αροτῄπους. Ῥο ἵπ 
ν. 39, π]οιο Τὸ ἶς τοροπίθά ἵπ {ο Ὦ, Ὑ. Οπή ζίοᾷ ὮΥ Τποπαδου, - 

Βοατ]οίέ, μαιρθ, 1Νοχέοῦ, Όαπαρ., Πἱοῖς, Κεμά,, Βαηγ61, Απσαβ, 

Μ., ΤΠιδ]παΠ. 

-ᾱ ομαγσοᾷ ΠΠ ; ἐπετμιων αὐτῷ. εβδίογ, Όαπαρ., Βαπγος, 

Κοπᾶ., ἨΓαἰκοξ, (ή νευς οἰαναίηρ”). Βο Ἡ. Υ. ἵνα ἴμο Ῥατα][εῖς, 

Μαι]ς 10 148 (ἐπιτίμων αὐτῷ), απᾶ ἵπ Μαϊ. 19 116. Μαικ 8:50: 

10148. Νοίο ἵη Ἠονίς. οἱ Μαι]ς (9:91): εν 1μα νους ἵ5 7η- 

Ρλαίς, 186 [οχοἙ ἵ5 ρτοροι]ν ακριεςεοᾶ (ας ἵη Ἡ. 9) Όγ «τεραίε”” 

Ώπηῦαν (Τοχ., ὄπ υειύο): "Ν. Ἡ. 1ο οἴναυρα οὗ οπ]οῖη 5ἰ]οῦ]γ.” 

Ἐοῦ. (Τμοχ., ἵι υοι29) : “Το αἀπιοπί]ι εἰγοησίὴ, {ο οανρο οἰγία]ῃ 
Ῥνείφο].: “δετίο [δεο. πο. 18 : 99.” 

Ἱπα {0 Ῥο εΠθηξ; ” ἕνα σιωπήση. Ἐεπᾶνίας, Βοασ]εῦέ, Οή1Ρ., 
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ΚΙΝα ζΑΜΕΕΡ΄ ΥΒΗΡΙΟΝ. 

Ἠ]5 Ῥοασο: Ῥαί Ἡθ ο]θᾶ 5ο πιπο]ι 
11θ π1ο)θ, ΤἼου Ξοη οἳ Ώανίά, πάγο 
ΏΙΘΡΟΥ 01 π16. 

40 Απά ὧοδις βἰοοᾷ απά 60Πη- 
πιαπᾶθᾶ Ἰπι {ο Ῥο Ὀτοισ]ιό πηπίο 
Πήπο: απά πνΠεη. Ὦθ πας 601ηΘ ἨθαΣ, 
Ἰθ αθ]κθᾶ Πήπη, 

41 δαγῖπα, γιοί πἰ]ὲ Έιοι ἐιαέ 
1 δἱια]] ἆσ αιπίο {ιοο) Απάᾶ Ίιο εαἰᾱ, 
1οτᾶ, ὑπαῦ 1 πιαγ τθρείνθ πΙΥ εἰσ]ιί, 

42 Απά ὧοδιδ δαἱᾷ παπίο μίπι, 
Ἠεεεῖτο ἴ1γ εἰσ]1δ: 11γ {11 Μα 
δανοᾶ {1θθ. 

48 Απά ἱπιπιοᾶίαίαΙγ Ὦο νοσθῖν- 
ε ]5 εἰσ]ί, απᾶ {οἱοπεά 1η, 
β]οηβγίης ᾷοᾶ: απᾶ α] ιο Ρ6ο- 
Ρἱ6, πει {16Υ βαπγ 184, σαγθ ῥταίδθ 
ππίο (οά. 

ΟΒΑΡ. ΧΙΣ. 

ΑΝΡ «ἴεσις οπίογοᾶ απά ραβεεᾶ 
Ἰπγοισ] εοτίομο. 

2 Απᾶ Ῥελμο]ά, ἐᾖογο τωᾶς 8 Π]ΔΏ 
πηθπηθά Ζ4066Ι5, Ἱ]ήο] Ίναςδ {πα 
οὐῖεί απποηςσ {116 ρα Ησαης, απᾶ Ἡθ 
88 τ1οῇ. 

ὃ Απᾶ Ἠθ βοισΠί {ο 5εθ ᾖ6δας 
σιο Ἰ9 Ὑα8; απά οοπ]ά πού {ου 

σπΕΏκ τηΣτ. 

πὀλλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, Υἱὲ «Ία- 
βἱδ, ἐλέησόν µε. Ὁ «Σταθεὶς δὲ 

ὁ ̓ ]ησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆ- 
ναι πρὸς αὐτόν" ἐγγίσαντος δὲ 
αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτὸν, Αα λέ- 
γων, Τί σοι θέλεις ποιήσω; Ο 

δὲ εἶπε, Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. 

49 Καὶ ὁ ᾿Γησοῦς εἶπεν «αὐτῷ, 
᾿Ανάβλέψον. ἡ πίστις σου σέ- 
σωκέ σε. Ὁ Καὶ παραχρῆμα 

ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ 
Ν / - 

δοζάζων τὸν Θεόν' καὶ πᾶς ὁ 
Ν 34 . - 

λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεῷ. 

0ΒΑΡ. ΧΙΣ. 
ΔΝ Ν 

Κ4Α1Ι εἰσελθὼν διήρχετο τὴν 
μέ Ν. 2 ν ἱδ λ 9. Ν ./ 

εριχὼ: ” καὶ ἰδοὺ, ἀνηρ ὀνό- 
ματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ 
αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος 

ἦν πλούσιος. ὃ καὶ ἐζήτει ἰδεῖν 

τὸν ᾿Ιησοῦν, τίς ἐστι, καὶ οὐκ 

ΕΕΥΙΡΘΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

πο οτ]οᾶ οτί ἁπιαςὮ πποτο, Φο1, 
οἳ Ὀανίά, Ἠατο ΠΙΘΓΟΥ οἩἳ 16, 
Απά «ᾖ;οδις «εἰορροᾶ, απά Ο0ΠΙ- 40 
πιαπᾶεά Πΐπι {ο Ῥο ]6ᾷ {ο Ἱήπι; 

απά ν οι ἔμς 681ηθ ηθαΝ, Ἰιθ 
αξ](θᾷ ]ήπι, βαγίπο, μα Πέ 41 
οι δίμαῦ 1 αλου]ᾶ ἆο [ου 
ἴλθοῖ Απᾶ Ίο βα1ά, 1,οτᾶ, ἐ]ιαί 
Τ ππαγ τοσθῖνθ ΠΙΥ αἰσηῦ. Απᾶ 42 
Ἱθεις εα]ᾷ {ο Πήιη, Ἡεοεῖνο ἴ1γ 
βἰσῃί, {1γ {ω1ἱἩ Παί]ι πια έλθο 
ν]οΙθ. Απάᾶ ἹπηπιθαΙα{ε]γ νο 48 
τοοθὶνοᾶ ᾗΐ εἰσ]ό, απᾶ {ο]1ουν- 
εά Πΐπι, ο]οπ/γίησ ἀοᾶ: απᾶ 
8Η ιο ῬεοΡρ]θ, /βεθίπο 2, ϱ8γο 
Ὀταῖςο {ο ἀοά. 

ΟΗΒΛΡ. χΧΙΚ. 

ΑΝΡ 'Ἠο, Πατῖης οπἰθιοά 1 
Φοπίομο, «48 Ῥθξείηο ἐμτουσ]ι 

δές απᾶ Ῥε]μο]ᾶ, {ᾖεγε ιὔα5 1η 2 

παπιθά ΖαοσμοτΒ, Ίο τας 

ομῖοί ἰας-οαίμετετ, απᾶ Ίο πας 
τί 5 απά Ἱιθ κουβ]έ {ο 56ο ὃ 
ο «96δας πας, 'απᾶ εί οοι]ά 

Ἐ]ο]να]. 

Ῥθαςς ”. ἶς ορςο]οῖς, 

οουβίχαοΙοη. 

Ὦγ εις ἸπβμΙνε, 

5 “-μο οτἱεά ους ;”. ἔκραξεν. 

Άησις, Μ., Ἐοῦ. (116χ., ἵπ υεγθο). 

ἃ «ΤηΠο] ΤΙΟΙΘ}” πολλῷ μᾶλλον. 

Ματς 10 :48), Βαπγου. 

5. «ρἰορρεά;”. Σταῦεὶς. 

Βο ἴη ραγα][ε], Ἠου!ς. οἱ Ματίς 10 : 48. 

Ἔτεβεηέ παρα ἄεπιαιάς {ιο Ἰπβπϊάγο Ίῃ δα] 

Τηο Τ. . οίθη τεηάθτβ ἐ]ιο θα ρ/αποίῖνθ γι ἕνα 

Ῥθυυ, Όμαιρε, Νοτίου, ἸΓαἷκοξ, 

Φο Μαι. 8:29: 14:26: 

20:50: 27 τ28. Ἰωϊκοά 41: 9 189: 19 : 40, οἷο, 

Τμο]ναῇ, μζοπᾶ. (1π ραγα[]α], 

1065.  πιασ]ο πας. 

ἵ8 χοπᾶενεᾶ (Η. .) Μαϊί, 6 : 80. 1ά4ο]! (Τωπς., πολύς, 
Ἱονίοηῦ, Ῥομη, 0απΠΡ., Ὠ]ο]ς.,--Κεπᾶ. 

Μο Πο]ά οηθς 

Ῥεπη, Νονίοη. 

΄Βο πολλῷ μᾶλλον 

Β). 6ο οἱ. ὃ «12, ποῖθ. 

να ογίης εη[ειθᾶ ;”. εἰσελθῶν. 

5 «τν ραρδῖης ἔπνουσα :) 

Τὴ5 {5 ἐμς ἱπιρενίοοῦ οἱ οοπήἡμαςᾶ αοῖοῃ. 

ἆ αρ ομ]ε[ {ας-ραίηογος;”. ἀρχιτελώνης (ἅπαξ λεγόμ.). 

Τ19 αγᾖῖο]ς “ο” (οορῖθᾶ οι (ἄθπενα) ἵ6 

ἰπιρτορετ]γ ἱπεοτίθά Ίπ {πε Ὦ, Ὑ. Τὲ ]εαᾶς ἰ1ιο τοπᾶςς {ο Ξπρῃοξα 

5Ε6 1ο ποπήπαίἴνο οἱ ἐς νοιῦ ποί Ῥοΐηας οσρτοςεος ἵη 

πο ἰβχί, 1 Ῥγοποπη 15 απιρ]ογεά γι ο οδρία] {ο εἶοι ἵές 

τ6ίοτεΏσθ {ο ἴπε Βανίους, 

ψ]οιοπῦ α, σαρίία], ἵ5 παθαά Ὦγ Τγπᾶσ]ε, Ὑἡοδίογ, 9ατρε, Ιεπά, 

5ο Αησαβ, Ἐμα]να]], απά Μ. “16 

ἹνοτίοἨ, ΜΤ., Θοατ]ειέ, Ὀϊοῖς, 

ζζευᾶ., Τµοπ., βμαγρθ, .. διήρχετο. 

Ώ]αυρε, 

βηᾶ 8α9γ6Υ, “δἰορρίησ,”. Β. Βτ., «ο ἑαπί αὐνθίότ”. 1μδίαἩ, 

“Ῥατόςε” Ἐοῦ. (Τοχ., πι υογόο) “Ιπ Ίο αοπὶείς ἔστην απᾶ 
ἐσταδὴν», {ο δίαπεῖ αἱ1[], ἐο κἱορ.”. ΤάΔᾶε]] (1μρχ.)« “τα βεποια] {ο 

᾿είσρ, οὔσςο, ὃε ο 

Γ αἴο Ῥο 1ος ἀχθῆναι. Ώπαιρε, Τμε]ψα]. ὙῬαῖς., Νζοηί., 

Έτας,, “ αζά πο; Οαδία],, ἀὔδο]ιαν, Βο]ιοίέ, “ ἀποι, 9ο ο[ἵοι ἵη 

Β. Ύ. 
δ «:Ἡο οαπιθ παν :”. ἐγγέσαντον. 

Φδθε οἱ. 7 : 12, ποῖθ. 

Κε ἠναῦ 1 εου]ά ἆο ;”. ποιήσω. Ὑεείογ, Βοαι]αίί, Απσας, Μ. 

Ῥοεπηπ. Ου5 Ἰάΐοπι ἀεπιαπάς Ολὶς ἔουπι ο {1θ γετὸ. 8. Ἐν, “ πο 

ᾖθ----[ᾶ55ο. 

{ [ος Έιρ 2” σοι μοι. ΤΝ ΘεΙ6Υ, Ὢδηυ, Βοαχ]οἳἲ, Ν οσίου 

(« {ου γοι "}, ἸΓα]κοί., ζοπᾶ, Ὠαῖγας οοπατηοά!. 

“ρρείπρ;”. ἠδὼ». Ίβο, Βοατ]οῖί, Θα1776Υ, 16] να]. 

ζεπᾶτίοῖς, ῥοατ]εξΐ, βα1γΥεν. 

ἐμοῦ Ζαοσηθις ἐῑο ολίεί οἳ ἐς τοῖς ογᾶςι οἳ 1]ιε {ακ-σαίμοτοτς, 

Τ18 Ιπάεβπῖίθ ατοῖθ (“ α”) ἵς επιρ]ογεά Ὁγ 1 γπάα]ό, Οοτετᾶσ]ο, 

Οµαπππος, Τμοπι., Ῥεμη, ναοί, Κεπά., Μ. 

9 νο Ίερις πας; τὸν Ἰησοῦν, τίς ἐστι. Ὑαἰκοβε]ᾶ, Μ. 

Ῥσσα, “ φας εεξοί ἆαρας.” Β]οοπιί, (Ν. Τ.) 1“ Τήἱθτα]]ψ, «το 966 

π]ιαῦ 5ο οἳ α Ῥδιδοη «θες {5 {οΥ ἐδεῖν τίς ἐστιν ὁ Ἰησοῦ." 

Μαϊ, (αχαπη., ζ295, 8) “Τη ἀερεηάθηῦ  Ρτοροβίάοπθ, ἴ]ο βαὈ]εοῦ 

16 ο[ζοι σναηίῖης, Ῥεσαιςθ 1ΐ {5 οοπςγαθᾶ γι {1ο γετο οἳ 1116 Ρ18- 

οὐᾶίηο Ῥγοροδ/{οπ.” ές αἶδο Ἐ ὔλπεν (ἄταπη., ᾷ 841, 8). 8ο ἵη 
1η, ποςίτὶ ᾖαγεσζαπι, φυαπι ἰαγάις οτἲ, Ἰπθίοπᾶ οἱ φιιαπι {αγ άιν 

δὲ ἸΜαγοε]]ως. Τη ους πδια] ραχ]αησθ, σνθ 5ιου]ά 5αγ «πο 1να5 

ᾖοβας” ας α. Ἐν. “ ]εηιοὶ ἐἰπις ἆόδας:”. οπᾶ Τοευ., “ οαὶ 6Υ8 

/θειβ”. Αοοοτᾶΐπς {ο Βο]ιοἰεβε]ᾶ, ϱ. 25, τέρ ἐστι --- ὅποῖος ἦν 

(σας. 1 τ 24), « π]ιαῦ εουῦ οἳ α Ρ6ί5οη Ἠθ Ίνας.” | 

{ «ρπᾷ γεξ;” καὶ 8ο (Ε. Υ.) 3 Όογ. 619, 10. Βἰαατέ 
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Ὀνο Ρ1655, Ώθοβ15ο Ίο πας Πίο οἳ 

βαίπτθ. 

4 Απᾶ Ίιο ται Ἠοΐοτο, απᾶ οἩαῦ- 

ο αρ ἰαίο α Ε7ςαΠΙΟΥΘ-{Γ69 {ο 596 
Εϊπις; {οσ Πθ ας {ο ραβς {μαί 1υαγ. 

ὅ Απᾶ πε ζθει5 οαπιο {ο 1ο 
ρ]αοθ, Ἡ9 Ἰοο]κοᾷ τρ, απᾶ εαπ’ Ἰήπι, 
απᾶ εαϊά τηΐο Ἠΐπι, ΖαοσΊθαβ, ππα]κο 

Ἰα5ίθ, απᾶ σοπιθ ἄοπη: {0Υ {ο-ἄαΥ 

Τ1115{ αρ]άς οὐ 1 ποσο, 
6 Απᾶ Το πιαᾶς Ἠαξίο, απᾶ 6Π16 

ἄοπη, απᾶ τοσεἰγεᾶ Ἰήπι ]ογ{α11γ. 
Τ Απά π]ον που δαπ ἐέ, ἐ]ν6Υ 

αἳ πιατπιπτθά, δαγίπςσ, Τ]αί Ίο 
πα8 -σοπθ {ο Ὦθ σαοδί 1 ἃ ΤΙΣΠ 
Όναί 15 α δἵπηου 

δ Απάᾶ Ζαοσμαις δἰοοᾶ, απᾶ 5οἱᾶ 

υπο {16 Ἰωογᾶ; Ῥε]ο]ᾶ, 1οτᾶ, ἴἱιθ 

Πα] οἳ η ροοᾶς 1 ρἱνο {ο Ίο 

σΏξεκ τΕΣΤ. 
»ο/ 9 ”. 3) ο α 
ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ Όχλου, ὅτι τῇ ιν 5 
ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. καὶ προ- 
δραμὼν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ 

ή / 

συκοµωραίαν, ἵνα ἵδῃ αὗτον' ὅτι 
/ 

δ) ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι. 
δ Ν ε. 5 5 ν Ν / καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τον τόπον, 

αι 9 ΔΝ 
ἀναβλέψας ὁ ̓ ]ησοῦς εἶδεν αὐτὸν, 

3 κ Ν - 
καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν, Ζακχαῖε, 

/ / / ΝΔ 

σπευσας κατάβηθι' σήμερον γὰρ 
ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ µε μεῖναι. 
6 α 6 / ν« 
Καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπε- 

Δ δέξατο αὐτὸν Χαίρων. καὶ 
Γ η] α / / 

ἰδόντες ἅπαντες διεγόγγυζον, λέ- 
« ἑ ο 

γοντες, Ότι παρὰ ἁμαρτωλό 
ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι. ὃ Στα- 

Δ Φ - Χ Ν 
θεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε προς τὸν 
Κυ 3Ιδ Ν Ν μμ... . ο 

Όριον» ᾿Ιδου, τὰ ἡμίση᾽ τῶν 
ς / / 

ὑπαρχοντων µου, κυριε, δίδωμι 

ΒΒΝΙΡΕΡ ΥΡΒΕΡΙΟΝ. 

ποί ἔοτπ αοοουπί οἳ Μ16 οτογᾶ, 

[ου Ίθ τας πιο] ἵω βίπέπγθ. 
Απά ς γαπ Ὀείοτο, απᾶ κοπης- 4 

ο τα β7οαπιογθ-6θ {0 598 πα; 
{05 "Ἡθ παβ αὈοιί {ο ρας5 ὑμαΐ 
Όαγ. Απᾶ πΊθη ού 515 68πιθ ἴο ὅ 
ἄιο Ῥ]ασθ, Ίο ]οοκεᾶ πρ απᾶ 
βαν; πι, απᾶ δαὶἆ ο Επι, 

Ζαοοἴιθις, πια]ςο Παςίθ, απᾶ 601316 

ἄοπνη; {ου {ο-ἆαγ 1 πιαδί "τ6- 
πιαίη ἵπ {1γ Ποπδ. Απᾶ 16 6 
πιαᾶρ Ἰαείο, απᾶ οαπιθ ἄοπῃη, 

απᾶ τθοεϊτδά Πήπι 1ογ{ΗΗ1γ. Απιᾶ 7 
π]ηον {πε εαπ ἅ, 6 α] 
ΠΗΗΥΠΗΥΘ6, βαγΊπα, 216 Ἱιαί] 
σοπθ 1π 5ἴο ]οάσθ τη τα Επ] 
πιαῃ. Απᾶ Ζαοσμεας "δἰοοᾶ πρ, 8 
απά δαῖᾷ {ο 16 Ἰιοτᾶ, Βε]ο]ᾶ, 

Τιοτᾶ, πο Πα]{ οἱ πι «ροβδος- 

(ἄταπι., 41856, Ἐθηι.). ἈἘοῦ. (ἨεΣ., καὶ, 

(μαὶ, ο Ῥ. 89). ου Το 8 : 15, ποῖρ, 
1. {- α).. Ἡοοσδτεει .. αρ τα αΌοπύ {ο ραςς; 

«ο πνας ροΐησ {ο ρᾳβς Ἐοῦ. (Τιαχ., µέλλω): “Το δε αδοι {ο 

3 
ἦμελλε διέρχεσθαι. Ἠ.--Ίαδε, 

δ «ρη αοοουηῦ ος; ἀπὸ. Μ. ἈῬοῦ. (Ἰμοχ., ἀπὸ) : “(Βροκεπ) 
οἵ πα οεεᾳσίοη, οἳ Ιποίᾶειίαϊ σαςςα, /1οπε, ἱ. Θ., ὀεεαιδε οἳ, δὲ) 

Γέαδοη, ϱἵ, ον αοεοιπὶ ο. Ἡ]οοπιέ, (Ν. Τορί.): ΤΗ8 ηςε οἳ ἀπὸ, 

ὑοίοιε τοῦ ὅχλου, ἵς Ἠε]]επὶςίο, απᾶ {ουπᾶ οπ {ο ἘἨσῦ. Ὢ, οἵν 

αοοιέ ο.” 

δα ᾖο ονοπᾶ ;” τοῦ ὄχλου. ὃεε ο. ὃ : Ἴ, ποῖθ. Βο Άπσας, 

{ποπι. 

! αῇοςς” ὅτε Ἐεπᾶ., Μ., Τμοι. 9ο (Β. Ύ.) ἵπγ. 4. ας 
οἴζθη ἵα Ἑ, Ὁ., αξ Ταχ 1 : 97, 46, 48, 491 2: 11. Ἠοῦ. (1ος. : 

“ ΘΙπρ]γ, ὅτε ἶ5 ρυῦ αἲτου ορτίαίη οἶποεες οἱ Ψ6υῦς, απᾶ αἶςο ρεπου. 
το 6χρρεδς {16 ϱ9156, Τ88δοἨ, πιοῦῖοῦ οἳ 119 εοῦῖοῃ οἳ {111οβθ ναυὈ», 

ου οἳ απ7 αοίῖοη, ος αυθηί πιο οπεᾶ, ἐλαέ, Ἰ. 6., δεεῖπα ἰ]ιαί, δε- 

εσαςε, ου" 

} απια]! ἵα θίααχθ;''. τῇ ἡλωίᾳ µικρὸς. Μ., Ὠῖας, Α5 απ 

αέεηκίίνο τοπᾶστῖης, “οἱ Ίου δἰαὐινθ..  Θο Νοτίου. ἸΤαϊαε 
οπά Οαπιρ., ὁ ο 5 ἶουυ ἰαζατθ.” 

Χα ο]πιωοᾶ ϱ” ἀνέβη. Τα οοπ{ογπαἰϐψ πι ους δις ἴοημση αὲ, 

πρ”. 18 ου εὰ. “ Οπιρ”. αἱρπίῆες {ο σο 1ἱρ Ὁγ α εἱούγ πιοίῖοη. 

Βο Τλοπι., ἹΓαἰκοί, 

ΙΤ] Ῥτοροδίίου “πο” π]οα {πο Ἠ. Ὑ. πξος ας ἰ]ιο οᾳαῖτα- 
Ἰοπί οἳ ἐπὶ (4 οπ, ος “ αροπ”}, κ οπιἑ(θᾶ, αοοονᾶϊπο' ἰο ουσ 

Ιάΐομι, ο εαγ, “1ο οἶίπιος ἴιο ἐνορ;. ἴἶι Ῥυοροβ ου "η 
ὑσίηρ 16[ς ἔο Ἡ εαρµ]θᾷ Ὁγ ὑμο ουσουἩ πηὴμᾶ, ᾽ 

ζᾖο, ος εαῇοτ αἩγ ἐ]ίης, ἐο ὃε οη ἐμα ροῦπὲ οὗ, ορηθπθᾶ ΨΛΙ1 απ 

Ἱπαϊᾶνο οὗ ἐλαῖ πυπίοἩ οηθ 15 οΌοιὲ ἰο ἆο οἱ 5α{ἴες, πιοβί]γ σγλι 

ιο ἵηξ. Γάυγε”. 9868 οι. 1 3, ποίθ, 

Ἐαιάνίοῖς, Ὠϊαῖς. ΌὉοπιρατο {εχί, απἆ 

5ο οὔθη {η Ἡ, τ. 

 α ΤΟΠΙΙΗ τς ". μεῖναε. 

Ῥ. Ῥ., Ἰααίο 109 :Π. 866 οἩ. 1: ὅθ, ποῖθ, 

9 Το ρανο]ο ὅτε (Ε. Ῥ., “ Εναῦ }, Ῥείοτο παρὰ, ἵ6 πιθγεῖσ α 
εἶσα οἳ αποἰαβοτ, αηᾶ εἩοπ]ά ποῦ Ὃο αηε]αίεά. 9ο οἹ. Τ : 16, 
ποΐο, Τα) 19 οπηεᾷ ὃν Μ., Ἔποπι,, ΊΝεδίεγ, Θλατρθ, Θοαχ- 

10, ὙλΓαἷκεί., Οππυρ., Νοτίου, Ὠἱοῖς., Ῥανγατ, Ι οπᾶ. 

Ρ “ο Ἱαίμ σοπο 11 εἰσῆλθε. ΏὉππγοι (ὔ ας σοπθ {π”]. 
Φ6θ οἩ. 9 : 8, απ 4 : 94, ποίςΒ. 

3 Μἴο ]οᾷσθς” µαταλῦσαι, ο (Β. Ὑ.) Ἰωπ]κε 9 112. ἸΝακε, 

Ὁμαιυρθ, Ῥοθπῃ, Τ]ιεϊνα, Ἐοῦ. (Ίωοχ., η υεγδο): “ἷαπ Ν. Τοςς, 

Βεηου. ἰο ἰοάρε, ἰο {ας Ιοάπτπρ, Ἱπὐγαηρϊδνα, Ἰ]κο 9 τ 131 πι 
παρά τινε, 19 : Τ. 1Δᾶε]] (1ωοχ.): “Το ἔωτη ἵπ, ἴο Ἰοᾶσε τοι] 

οπο. Ὅππρας (1μοχ.)τ "Το ]οᾷρα.” 

τ δα εἰπρα] τηαν!” ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ. Όμαυρθ, Ξοβτ]εξὲ (” σν]ῖς- 
ο πιαν”).. ο Ἡ, Ψ. (ἀνὴρ ἁμαρτωλός), Τικ ὃ 18. ὮἘορ. 
(Τεσ.): “ Ἀνὴρ νεὶ ἄνθρωπος ἁμαρτωλός, α Εἰπ[αὶ πια, ὃ βἶ» 
που”. 9ο 1λοπι,, 146, Ῥοπι, ζοπά., ΝΤ. 

. «οεοοᾷ πρ”. Σταθεὶ. Ἰπαϊοαί, Νοτίου, βαπγον, Ματᾶ,-. 

Τποπ"., Βοσχ]θύέ, απά Μ., « θἰαπᾶίης αρ.” 

ε «ροεβρεξείομβ;”. ὑπαρχόντων. 869 οἷι. ὃ : ὃ, ποῖα, 
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Ῥοου; απᾶ 1 1 Ίατο ἰακοι 3ΠΥ|τοῖς πτωχοῖς καὶ εἴ τινός τι] δἵοπ 1 ρῖνο {9416 Ροοτ, απᾶ {Ε 
εήπο {νοπι απ} Ίπατπ Ὦγ {859 αο- 
οπεα(ἶοι, 1 τοδίογο ἠίπν {οι το]ά. 

9 Απᾶ ύοδις 5αἱᾶ πη{ο Ἠάπι, Γ]η]5 

σσ {5 βθ]γαίοη οοπιθ ο ἡῖς 
ἁοιςο, {ογαβπιἁσο] α5 Ἡθ 8ἱ5ο ἶ5 ο 

5οπ οἱ Αὐταλαπι. 

10 Του ἴ1θ Βοπ οἱ πιαπ ἶ5 60πΠϱ 
το 5θείς απᾶ {ο 5476 ὑλαί πἩΙοἩ 
πες Ιο5ί. 

11 Απά αξ ἴΠεγ Ἰθαγᾶ ἴεξε 
ἴμ]πσε, Ἡθ αᾶᾶάςά απᾶ δρα]κο α Ῥὰ7- 
Ρ]6, Ώεσααςθ 16 Ίγας πὶσα {ο ”ογη- 
5α]επι, απᾶ Ὦθοααξδθ ἴιογ {ποαισΠί 
ὑπαῦ ιο Ἰάπσάοπι οὗ ἄοᾶ ου]ᾶ 
Ἱπιπθβϊα[ε]σ αρρεαῦ. 

19 Ἠε εϱαῖά ἐεγθίουο, Α. σθε ἑαῖη 

ποβ]θπιαη αγοπύ ἡπίο α {αυ οοππαγ 
{ο ταοθῖνο {ου Ἠπαβε]{ αι Ιήπρᾶοπι, 
απᾶ {ο τοίατη. 

15 Απᾶ 6 οα]]θά Πῖ5 {οι βου- 

9 4 3 ” 

ἐσυκοφαντησα, ἀποδίδωμι τετρα- 
.-- Ὁ 4 Ν »ὴ « 

πλοῦν. Ὁ Εἶπε δε πρὸς αὖτον ὁ 
Ἴῃσοῦς, "Οτι σήμερον σωτηρία 
τῷ οἴκφ τούτφ ἐγένετο, καθότι 
καὶ αὐτὸς υἱὸς ᾿ Αβραάμ ἐστιν. 
0 5 9 5ς ολ - 3 ΄ 

ῆλθε γαρ ὁ υἱος τοῦ ἀνθρώ- 
- - Ἆ 

που ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἆπο- 
λωλός. 

1 ᾽ΑΚΟΥΟΝΤΩΝ δὲ αὐ- 
τῶν ταῦτα, προσθεὶς εἶπε παρα- 

Δ Ν ΔΝ 3 Ν  Αὰ ια 

βολην, διὰ τὸ ἐγγὺς αὐτὸν εἶναι 
ε Ν 9 ω] ε] Ν 

Περουσαλημ, καὶ δοκεῖν αὐτοὺς 

ὅτι παραχρῆμα µέλλει ἡ βασι- 
λεία τοῦ Θεοῦ ἀναφαίνεσθαι' 

1. εἶπεν οὖν, Ανθρωπός τις εὖγε- 
νὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μακρὰν, 

λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν͵ καὶ ὑπο- 

στρέψαι. ὃ καλέσας δὲ δέκα 

"ΤΕ Ἠαγθ ἴακοι αηΥ ὠμϊπο {οπι 
'ΑΠΥ Όπ6 Ὦγ {ναπᾶ,  τοδίογο» 

{οπγ/ο]ᾶ. Απά θβθις εαὶά {ο 9 
Ἠϊπῃ, Το-άαγ εαἰταίοι "μαί]ι 
οοπιθ {ο {15 ποπςο, 7ρεσαπςθ Ίο 

85ο ἵδα 5ο οἱ ΑὈταλδαπι. Έου 
ιο βοη. οὗ πιαπ “μαί] οοπθ {ο 
πθοῖς απᾶ το σαὖθ αί π]]οῖ 

πας ο5ύ, Απᾶ Ὑ]θη «μου Ἰοά 

Ἠθαγᾶ 315, ες πγεπῦ οπ {ο 

8ρθαί α Ῥαταῦίο, Ὄθοσιςδο 8 
Ί858 ηθαΥ «7 6γἩδα]εί, απᾶ» {116γ 
ἠμοισβί ἴπαί ἴπο Ἰήησᾶσπι οἳ 
αρά Ιποα]ᾶ Ιπιποβῖαίθιγ αὐ- 
ρθ6αν. Ἡο εα]ᾶ {μθγείογθ, .Α. 12 

οθτίσ]η ποῦ]θιπαπ πθηί Ιπίο α. 

εαΙδίωπί οοπΠίτΥ {ο τθοθῖτοἳ α 
Ἱπησάοπι, απᾶ {ο τοίανη. Απά 

Ἡθ οα]]εά /ἴουη οἳ 5 δεγναηῖς, 

μα ---] 

με μα 

πα Τ πανο---ἴακεη Ὦγ [οσα ἐσυκοφάντησα. 1ρ6η., «19 ἆθ-[ απγ {1ΐῃς, 1. ᾳ., ἐο ὧο αραΐπ, ἰο ἆο Γιωήλο” 89ο 6ο5ει. (Ίο., 
Γιααβαᾶο ;” Ώο Ἰποίίο, “ 1οἷι---ἄρευνον ια] Ἰαθο,”. Ἠοῦ. (Π165., 
ὧν υοτὸό), Εεηᾶ., απᾶ Βαννγευ (" ηανο ἀοῄαπάεά ”},---Νοτίου (91 

Ἰανε πποπσεᾶ ὴ, Μ. (" Ἠανο ἴακοτ---απ]μδίγ ”). απο (ο 

Τακε ὃς 14): “νι γοιδίοπο ΑΙοχαπάγῖπα συκοφαντεῖν τοδρουᾶεῖ 
Ἠεῦν. ρῶν ἀε[απάατίέ, σου. 55 19. Ἐ5. 119 9121”. Ῥεμαρς 

1ο ρεπετίο ἴοτπι “ πτοπο(α]]ψ”. πνου]ᾶ 6 πιοςύ αρρτορμαίο Ἱευς, 

τιῖ]ιου ἴἶναη “ ππ]αςί]γ.. ο. Ἐν.  }αἱ [οἱ6 {ογῦι” 

σ ΑΦΏΥ οηθ/” τενόρ. Ἰλεινα. Ίδας., “ὁ οἸσαπο” 
5 α Ἰόπιν' πι] οῖι 16 Ἰηδοτ{οᾶ ἵη {μθ Ἡ. Ῥ. α5 α οφρ]επιεπὲ, αἲνοι 

«γοσίουθ,” 18 απποσθαδαῦΥ, ΤΠεγο ἵδ πού]ήης {η ἔλιο οτί πη]οῖι 

απἰλοτίζος 1ΐ6 ππθ. Ὀτορραᾶ ὃν Ὀμασρθ, Βοαπ]είί, ἨΓαἷκοί,, Οαπηρ., 

Βαφγου, Μ. 

α ο Ἠο{Ἡ Ο0ΠΊΘ ” ἐγένετο. 9ο ν. Ἵ, ποῖθ Ρ. 
5 “Ῥεσαπθθ;. καθότι. ο (Ἠ. Τ.) Αοΐς 2: 24. ΒαΝΤοὺ. 

9ο ἵηπ Ἠονῖδ, 11ο 1: Ἱ. Ἰεχκίσοης οἳ Ώαπῦαν απᾶ ἀγοοηβο]ᾶ, 

ο] να), “Ώδσσαθο {ἐἶναί.”.  “Εοταβπιπο]”. ἶ πθατΙγ οὐβο]ία, 

Φοατ]ουί απά Ὠ]ο]ς., “ εἶωοθ. 

Σα μαίλ οοπιο:”. ᾖλθε, Όσο Υ. Ἰ, ποίο ῥ. 3 

5 ο ᾖλλον Ἠᾳᾶ Ἠθατᾶ ; Ἀκουόντων. Βοββ]οξ, Θεθ οἩ. ὅ, :25, 
ποίθ. Όιν Ιάϊοτη ἀθπιαπᾶς {16 ρ]αρογ[θοξ, 

5 αΩΕμΙὶς; ” ταῦτα. Ὠθρ οἩ. ὃ : 21, ηοίθ, 

ο “Ἡρ ποπῦ οἩ {ο δρθα]ς;' προσθεὶς εἶπε. ἸἈοτίοι. Τ] 

Ίαησιασο Ἠοτο ἶ5 4 Ποὐταίσπι, 1ου 29: 1, Ὕρσα---ῃΟΣα, Βερί. 
προσθεὶς---εἶτεο, “Ἐθ (οὗ) ποπέ οἩ {ο βροπίς;”. ση, ἵπ πηοιθ 

πιοάθτη Ῥ]ταβθοΙοςγ, “Ἡς ριοσθοᾶςᾶ {ο ερθαῖς;”. οὐ, “ἶνθ αἀάσᾶ,” 

Ῥ]οοπηβο]ά (Ν. Τεεύ.): “ Μεανία, Ὦν Ἠοριαίαπι, / Ίο Ἰνθπῦ ΟἨ 

{ο βρθαὶς”. Ἐου. (105., προστίδηµ): “Ἑγ Ἠουναίεπι, Ίο 
ΕὈ» Ὀείοτο οἩ Ἰπβη({άνθ,.ος θοπιθέίπιας α ΠΗἱ{6 νοτῦ, {ο σαἀ ἰο ἆο 

Ὦ9.)- Βερῦ, ἄεῃ. ἆ : 

4 Τμο Ρτεροβίἶοπ « {ο Ῥε[ουο ογαςο]θπη (10. Ύ.), 16 δαρευΠα- 

οα8, πορονᾶἶπς {ο οι φις ἰοιεπᾶ. 9 ἄο ποῦ αδαα]]γ Εκρυθςς 

ἵ6ς αἴτον “ πῖσ]ι” Απᾶ 6 πθαν” 

5 «Ῥεσπηβε” οἳ πο Ὦ. Ύ. ἳ8 απαπ(ποτ]σθά Ὦγ 11 ἰρχί, Τὸ 8 

ἀτορρεά ὮΥ Τλοπι,, Μ., Θοατ]είέ, αεί, Οαπιρ., Νοτίοη, Ρἱαἷς,, 

Βαχνγεν, Απσας, Ἰοπᾶ., Τ]α]τια]]. 

2, προσέθετο τεκεξν. 

5 ἁπου]ά Πηπιεβἰα[ο] αρρεα; ; ”’ µέλλει---ἄναφαίνεσθαε, Κευᾶ,, 

ΎΓεβΙ6Υ, Νοτίοῃ. Βο ὁ ποπ]ά ” ἶ6 πρ]ογεά {ηδίοσᾶ οἱ “' δου]ά,” 

9Υ Τ]οπη., Ώματρο, Οαπιρ., Ρἱοῖς, Τ]ιο ἐλουσλέ πιαγ ὃθ οχργθεσοιῖ, 

ἵ ολοι Ργακεο]οσγ, Ὁγ “πας αροιέ {ο αρρθαν ἰωπιεβϊαίαἱγ,” οἳ 

6 πνας Ἰπιππεάία{ε]γ {ο αρρθαγ.” . ) 

5 αᾖἰθίαῃῦ :” μακρὰν. Ἰεπᾶ. Ῥο ἵπ Ἠονίεῖοι, πα] 15 : 18. 

866 ποίο ΟΠ Ε]ιαῦ Υειςθ. Θο Μονίου, Ὀἱοἷς., Βαπγετ, ῬεηἨ, Ίποπι.. 

Απδις, 

ἃ [ο Ππιβο][”” οἳ πο Ἑ. Υ. (ἑαυτῷ) ἵς Ρἰθοπαξίο, Ὦγορρεά 
Ὁγ ἘΚαμανας, Ἰογίοη, Μ. Βο Ὦο εί Ίας΄ εἰπιρὶ “σα επι- 

ρίκησαπο' 5. Ἠγ,  ρους τορθνοῖς η τογαἄπαθ;”. Ίνθυ., 'ἃ τες” 

Εἱγ πΏ ταῖπο 3 ΠΦ]., “ α τίσθυθτθ Ἡπ 168Π1Θ.” 

{ «ο οἳ Πὶς θετναπίς;”. δέκα δούλους. «Απρας, Ἰ68ίοΥ, 

Ἰπαχκαί,, Οαπιρ., ῬεηἨ, Νοτίου, Ὠίοῖς, :. Τν., « ἂῑχ ἆθ {ες ερυνῖ- 

Ίοαης 5, Ἐν. ὁ ἄῑκ ἆς 5ες ο5εἶανος; ”. Τρο0., “ ἀἱοζ ἄθ εις βἴεί- 

γοβ.”.. Ῥ]οοπιπε]ά (Ν. Το.) : «« έθη οἳ Πῖ6 εοτναπίς α τουμᾶ 

πμπηρθγο” “Ἠί έεη θδγναηίς ”. Ἱπρ]ῖθς {]αῦ Ίο Ἰδά ἐλλαῦ παπ]ρος 

οπἱγ, απά πνου]ᾶ Ίανο τοριἰγθᾶ τοὺς δέκα δούλου. Οοπιραϊό 

τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ, ἵι Μαϊ, 10 τ1, 1α]ο 9 τ 1) τοζε 

δώδεκα µαθηταῖς αὐτοῦ, Μαξ. 11 : 1. 



ΤΗΕ 408ΡΕΙ, ΑΟΟΟΕΡΙΝά το 1ΤΚΗ.- 6ΗΑΡ. ΧΙΣ. 198 

ΚΙΝα ζΑΜΗΘὶ ΥΡΒΗΞΙΟΝ. 

ναηῦῖδ, απᾶ ἀθ]γονοά ἶιοπι ἴθδῃ 

Ροππᾶ5, απᾶ σαϊά ππίο Ίλθπι, Ος- 
ο1ρΥ 0431 1 ο0πηθ. 

14 Ῥιτ Εῖ5 οἴήπεης Παϊοᾶ Ἰήπι, 

απᾶ θεπί ἃ Πιθδδασο αξετ Ἠήπι, δαγ- 
πα, Ίο πῖἩ πο μαπτο {ἱ5 παω το 

τοῖση οΥ6Ι 18. 
16 Απάᾶ 16 σαπιθ {ο Ρρα5ς, ναί 

πλθι Ἡς πα5 τοίιτηθᾷ, Ἱιατῖπο τ- 
οε]γοᾶ [πο Ἐἰπσάοπι, ἔπθη 116 οοπι- 
πιαπάφᾶ έθςθ 5ειγαπῦς {ο Ῥο οα]]οά 
ππίο 1ήπ1, {ο γ]οπι 11 Ἰναά σἶγετ 
{ο πιοπαΥ, ἴμαί Ίο πηϊρ]ιύ που 
Ἡου πιαο]. 6ΥΘΥ7 τ18π Παᾶ ραἶποά 
Ὁγ ὡαάϊπο. 

16 Τ]6ν οαπιο ἐ1ο ἄνδί, βανίηα, 
Ἰονᾶ, {1 ρουπά αμ σαϊποᾶ {οι 
Ρροπηᾶς. 
1 Απά Ἡθ εαἰᾶ ππ{ο ήπιε, ΊΓο]], 

Ώιοι σοοᾷ εοτταπ{: Ῥθοβιιδθ ἔνοι 
Μα5θ Όθαοι {αἰ θέα] ἵπ α νου Πί- 
6, Ίαγο οι απίλοτΙϐγ οτε {6π 
ορ. 

18 Απά ιο βθοοπᾶ σαπΠθ, 5αΥ- 
ἴπα, Γιοτᾶ, ΜΥ ροαπᾶ Ἰαΐ]ι ααϊπεᾶ 
βνο Ῥουπάς, 

19 Απά Το ραϊά κοπο. {ο 
μΐπι, Ῥο έλλοι αἶδο ον6Υ ᾖνο οἱ{165. 

20 Απά αποί]ου σαᾳις, βαγίπα, 
Τιοτᾶ, Ὀοα]ο]ά, ενε ἐς ἴγ Ῥουπα, 
υ]ήο]ι Ἰ Ἰαγο Κερί Ἰαίά πρ η α 
παρκίη: 

αβΕΕΚ ΤΕΣΤ. 

/ ε - 3/, 2 ο 
δούλους ἑαυτοῦ, ἔδωκεν αὐτοῖς 

ο - Ν Ν 

δέκα μνᾶς, καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς. 
/ αφ 

Πραγµατευσασθε ἕως ἔρχομαι. 
14, ΄ 4 - ν » 

Οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν 
... κ. 5 ” / 

αὐτον, καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν 
᾿ / . » ζω. / ” / 

ὀπίσω αὐτοῦ, λέγοντες, Οὐ θέ- 
λοµεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ᾽ 
ἡμᾶς. ᾖδ Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ 
ἐπανελθεῖν αὐτὸν. λαβόντα τὴν 

βασιλείαν, καὶ εἶπε φωνηθῆναι 
- 9 / / ων 

αὐτῷ τους δούλους τούτους, οἳς 
ἔδωκε τὸ ἀργύριον, ἵνα γνῴ τίς 
τί διεπραγματεύσατο. 16 παρ- 

εγένετο δὲ ὁ πρώτος, λέγων, 
/ 

Γυύριε, ἢ μνᾶ σου προσειργά- 

σατο δέκα μνᾶς. ᾖἹ Καὶ εἶπεν 
αὐτῷ, «ῦ, ἀγαθὲ δοῦλε' ὅτι ἐν 
3 / Ἆ 3 / 3) ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἴσθι 
3 κ / 3 3 ή / / 

ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πὸό- 
5 / 

λεων. ὃ Καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος, 
λέγων, Κύριε, ἡ μνᾶ σου ἐποίη- 

σε πέντε μνᾶ». 1 Ἔἶπε δε καὶ 

τούτῳ, Καὶ σὺ γίνου ἐπάνω πέν- 
ή ρ - 9 

τε πόλεων. 3 Καὶ ἕτερος ἦλθε, 
/ / Ν « - 

λέγων, Ἄυριε, ἰδου, ἢ μνᾶ σου, 
ϱ 5 3 / 3 
ἢ εἶχον ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ' 

ΕΕΥΙΡΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

απᾶ Ἴσαγνο ἴἶεπι {θη ροπηᾶβ, απά 
φαἷά {ο {μοπι «Τα 41 1 
σοπ1θ. Ῥαέ Ες οἰήσοπς Ἠεέοά 1 
πι, απᾶ 5οπί αἩ. 6π19485Υ αΓἴθγ 
Μΐπι, εαγΊης, ο πι] πού Πατο 
Εή5 πιαη πεῖση 0Υ6Υ 18. Απά 
16 ο81ηθ Το Ῥα85, "π]μθυ "Ἠθ τ16- 

ἐατηεᾷ, Πανίηπσ τοοοϊτοά {πο 
Κἰπσάοπι, οιαί Ἱο οοταπιαπᾶθᾶ 
Ένορδο βογνεπί5 {ο Ὦο οα]]οά {ο 
λάπι, {ο ποπ Ρ]1 σαν ὁ {1ο Πιοη- 
εὗ, ἴλαῦ ο πιῖσ]μέ που απ]αΐ 
τρασἩ λαᾶ σαϊπεά Ὦγ ἰναάίπς, 
ΤΈ]θη εἴμο Πτεῦ οαπιθ, εαγίης, 

Τιοτᾶ, {Ἡγ Ῥουπᾶ αι σαϊποά 
ἲεπ Ῥουηά5. Απᾶ Ἡθ ραῖά {ο 1 
Ἠΐπι, «Ἰγε]] ἆσοπθ, ϱοοά 5ος- 
γαπ{ζ] Ῥοασβ5θ έλοι Ἠαδί Ῥθθν 
Πα] ἵπ α νε Πε; µατο" 
απί]ογ1{γ οτευ ἴεη οἱθῖθε. Απᾶ 
ιο ποοὐπᾶ οὔπῃθ, βαγίπο, Πιοτᾷ, 

νγ ρουπά ἸαίἩ οαϊπεά το 
ρουπᾶς. Απᾶ Ίο εαἱά "αἱδο {ο 
Μΐπι, Ῥο οι αἱδο οΥος Πτο 

οἵίθςδ. Απάᾶ απούλθγ οαΠ16, 54Υ- 20 
Ίπο, ]οτᾶ, Ὀεμοί]ᾶ, Άετε ἐς ἴν 
ροαπᾶ, π]]ο] { Ἴαγο Ἱκορί ]αἱά 
αρ ἵη α παρεα: {ος 1 {θατοά 21 

16 

19 

} «ρανο;"' ἔδωκεν. Ἠπαδίαογ, Ὁ]ατρο, Ὁακοξ, Νοτίου, Φαπν- α ναι” σέ ζοπᾶ., Τποπι., ἸΨεξΙεσ, Βματρο, ἸΓαἰκοβε]ᾶ, 

δες, Απρις, Το] α!], Μ. Ὃο Ἠγείίο,  ραβ,” 

κ «ηγαᾷρι”. Πραγματεύσασθε. Ἐεπᾶ., Απσας, ῶμοπι., Ἰ6ς- 

16, Θμαυρθ, ακοξ, Μ. Ἐοῦ. (1μεχ., ἕπ νεγῦο) 1 “τα Ν. Τεεί, Π]κα 
Ἐπσ]ε]ι {ο 4ο Ὀισίπε, Ἰ. 6., ἴο ἐγαάε, ἰο ἐαβο.”. Ἰάάεῖὶ (11χ.): 

«Ῥθρθς, ἐο σα) οη α ὑιεῦιοδε, δε επβασσά ἴπι εοπηπιεγοε” ο 

είς, «Ἠαπᾶσϊς;”. 8. Ἐν, “Ἐαἶνθς 4ες οβ τος; ”. Τ06ν., “ Νεσο- 

οἶπά :” Ῥεα]ς.,  Ὠουί Παπάρ[ίησο.” 

1 {03 ο Ὦ, Ὑ. 1 πηπθοββδαΥ Ῥεΐους “ τοῖση,” αοοοτάΊης {ο 

Ὅτοις Ἰάῖοηι, ερ τ. 27, ποίθ. 

πι α πας” ἵη {1θ Ε, τ. (ρείοσ “ ἔ]πο ”), ἵ6 εαρειβπους. Τὲ ]ε 
ἀτορρεᾶ Ὁγ Μ., Απσας, Τποπ.., Ἡοδίεγ, Ὁματρο, Ὀοατ]θίξ, Ἰακοξ, 
Οαπηρ,, Ῥδπη, Ν οσίου, Τἱοῖς. 

5 «Ἡρ χοατηαᾶς”. ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν. Ἰκειᾶ. Δησας, 

Οαπαρ., Ῥεμα, ΝΤ. 909 οἳ. 4 : 84, ποίθ,. «Α5 απ αἰουπαίίνο γ6η- 

ἀοτίπα, « αἱ Πῖς τοίπτη,” α5 ἸλΓακοί, 

ο α ἠ]λαέ:” κα. Μ. Τά 8ο] οοπεχιοίοπς α[νετ ἐγένετο--- 
καὶ πια) Όο ἰτθαῖοᾶ α5 Ρ]εοπαδίίο. Άεο Ἐοῦ. (1εΣ., καὶ). 

Ρ «Ἡρ ραναι". ἔδωκε, 88 αγ. 19. 8ο Τμαιναῇ, ομάναις, 
Ἰμαἷτοξ, Μ. 

0απ1ρ., βα7οῦ. 

5 αρα). σί, Ἐεπᾶ., Ἡ 6Ἑ]ου, 9Π81Ρ8, Φοαπ]οίέ, ἨΓακοΠε]ά, 

Ῥοπα, Ῥίοἷ., Τπεἰπα]. πο (ο]οπίπρ ποίθ ον Ματίς 151: 24 

(Βενῖςίοπ), π]θγθ τές τί οσσα1β, ἵ6 {π Ῥοϊηός “Ἐομ; τί, ἸΝακοῖ, 

Ώμαχρο, Ιζαιά., Ὠϊοις, Τη βἰπῖοίπεςς, μεθ ἵ5 ο ἀοιδίς Ππίθυτορα- 

Ώἶτε Ίου, «πο ϱΠου]ᾶ ἰακο σα. 

5 « {ο βτεῖ, θἱο.:”. ὅ πρῶτος α.τ.Λ. Τπο παίατα] οτᾶςς (ρ]αο: 
ἴπο Της ποππϊπα ίνα Ὀσίουο 1 νου) ἵς πἀορίοά Ὦγ ΤῬοπα,, θμαυρο, 

οσίου, Βοαπ]εῦί, ἸΓακεί, Έθση, Ὀἱοῖς., Βαηγος, Κοπάᾶ,, Ν., Τηο]- 

πα]. 

ες Ἴγο] ἆοπο; Εὖ. Ῥο (Β. .) Μαϊ, 26121, 38. ὮἘοῖ. 

(ῶαν., ὧν υοτύο): - (Ὀτεί) αΏεο]αζθ]Υ {πα σοπιπιθπᾶα{ίους, Ἱ. α., 

εὖγε, τωεῖ]/ τυο]] ἆοπε/” Βο λοπι, ἸΝθεῖογ, Νοτίου, Φοατ]θίέ, 

Ὑγα]καί,, Οαπιρ., Ὀἱοις., Καπᾶ., ΝΕ. 

α «μοι» οἳ {πο Ἐ, Ἑ. Ἠα8 πο ερπἰνα]επέ ἵη {πο {αχί, οηᾶ 8 

οπιϊοᾶ ϱΥ Τποπα,, ἸΓδσίεσ, 1 οσίου, Βοδε]είέ, Οαπιρ., Ὀίοξ,, Βα1- 

εν, 1ζοπᾶ, 

ΒΙασβο, ΜΝΜ., Νοτίοα. σ «ρ]ςο;” καὶ, 
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21 Έοτ 1 {δατοᾷ οο, Ώθσααδοα 
ἥποα ατὲ αη απδίοιο Ἱπαη: ἴλοι 
ἰα]κοδύ αρ Όαῦ μοι Ιαγοᾶςί πού 
4ονα, απᾶ χσαροςί Ί]αί έἶοι αῑάςν 
πού 50Υ’. 

23 Απᾶ 16 δα1ὔ] ππίο Ἠΐπι, Οτί 
οἱ πο οση ππουἩ ν]] 1 ]πᾶσο 
ἔλοο, ἐλοι πν]οϊκοἆ βοιναπ0. μοι 
Ἰποπθδύ ἐλαίῦ Τ πα απ απδίοιο 
πιαἩ, ἰα]ίπο πρ λαοί 1 ]αίά πού 
4ου, απᾶ τοαρίπς {μαί 1 ἀἱά ποί 
Βου: 

28 ὙΓποτρίοτο ἴἨθη σαγοςί ποῦ 
έμοια πι ΙΙΠΟΠΘΥ Ἱπίο το Ῥαπῖς, 
ναί οὐ ΏΥ οοπαίπο Τ ιηὶσ]ῦ Ίαγο 
τθηπἱτοᾶ πηῖπο οὔΏ η πς5τΥ ὃ 

24 Απᾶ ο βαῖᾷ υπίο {μεπι ἴλαῦ 
5ἰουᾷ Ὁγ, Τακο ᾖοπι Ἰΐπι {μα 
Ῥοππᾶ, απᾶ σἶνο {έ {ο Ἠΐπι ναί 
ΠαίἩ ει ροππάς. 

26 (Απᾶ {16γ ραίᾶ τπίο πι, 
1οτᾶ, 1θ Πα{] ἴεπ ρουπᾶς.) 

26 Έοτ 1 5αγ υπίο γοι, Τ]μαῦ 
Ἠπίο 6ΥΘΤΥ οηθ π]ῖοι Ἰαίῃ, δα] 
Ῥο ρἶνθη; απά {Τοπι Ἠΐπι (λαί Παῦ]μ 
ποῦ, 676η {μαί Ίο Ἱαῦμ βα]] ο 
ο απγαγ {τοι ἨήΤῃ, 

αξξΕκ ΤΗΣ. 
9 3 / ” [τὰ ά 

3 ἐφοβούμην γάρ σε, ὅτι ἄνθρω- 
Ν 5 / Δ 

πος αὐστηρὸς εἰ. αἴρεις Ὁ οὐκ 
2/, ΔΝ .. ΔΑ .3 3 έθηκας, καὶ θερίζεις ὃ οὐκ έἔσπει- 

9 ΔΝ αν - 
ρας. ' 4έγει δὲ αὐτῷ, κ τοῦ 

/ 4 ο Δ 

στοµατος σου κρινῶ σε, πονηρὲ 
δοῦλε. 

» { . 3 ΑΔ » 3/, 
αὐστηρός εἰμι, αἴρων ὃ οὐκ ἔθη- 

Ν / Δ 3 3) 
κα, καὶ θερίζων Ὁ οὐκ ἔσπειρα" 
29 

3 [ιά 5 

Ίδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος 

κ 9 / ΄ 3/1 Ν 9 / 

καὶ διατί οὐκ ἔδωκας τὸ ἀργυ- 
/ 3 αι /΄ 

ριὸν µου ἐπὶ τὴν τράπεζαν, καὶ 
3 λΔ ᾿ - Δ / ΔΑ 5) 

έγω ἐλθῶν συν τοκῳ ἂν ἔπραξα 
»Σ / 4. 9 ὧ δν 

αὗτο; Καὶ τοῖς παρεστῶσιν 2 

- ο’ 9 35 9 ο χ 

εἶπεν, .ἄρατε ἀπ αὐτοῦ τὴν 
αν / .. ἃ [ά » 

νᾶν, καὶ δοτε τῷ τᾶς δέκα μνᾶς ΜΥΟ»» : µ 
ἔχοντι. ὃ (Καὶ εἶπον αὐτῷ, 

/” ε /΄ . 

Κύριε, ἔχει δέκα μνᾶς.)  4έ- 
Δ ε ο ΔΝ α 3) 

γω γὰρ ὑμῖν, ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι 
/ 2 Ν - τν 

δοθήσεται. πο δὲ τοῦ ἔχον- ᾗ ἳ 1 Εεχ 
Ν Ὀ .) » / 5 

τος, καὶ Ὁ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' 

ΞΕΒΥΙΡΕΡ ΥΡΗΡΘΙΟΝ. 

ἴμςο, Όεσαιξο μοι αγῖ απ αἱἱ5: 
ίσο που; μοι ἰακοσί πρ 
"σλαῦ σμοι ἀῑᾶδί ποί ΊαΥ 
ἄονα, απᾶ τθαροδέ σγ]αί ἴοιι 
ἀϊάξί ποέ δουν. Απά ηο δαἱἆ {ο : 
μή, Όαί οἳ πο οἵΏ πιοπῇὴν 
αν] ]αᾶσο {1εο, «οκοᾶ 5ου- 
ναπε! Τποι Κποπεξί αι Τ 
Φ45 Ἡ ΔΠδί6ΓΟ Ἱαη, ἰακίπο πρ 
ὑπλαῦ Τ. Ιαϊά ποῦ ἄονῃα, απά 
τοαρίηςρ «υ]λαί 1 ῑά ποῖ δουν; 
Ψγ, ἴμσα, ἀῑᾶςί Όλοι πού αρα 
ιν ΙΠΙΟΠΟΥ ἀπίο ἴ1θ Ῥαπῖς, ἡιαί 
αὖ πΙΥ οοπαΐπς 1 πιὶσ]ί ηανο οχ- 
αοἰοᾶ Εξ γα δπίθνοςετ Απά 

μο εαϊά {ο ἔἶνοξο π]ιο 5ίοοᾶ Ὦ, 
Τα]ἷο νοπι Πήπα {119 ροπηά, απά 
σἶνο {έ {ο Ἠάπι Ὑ]ο μαζι Ρέμο 
ἴθη Ῥουπάς. (Απᾶ Ίου εαῖᾷ ἴο 
ᾖήπα, Του ἆ, Ίο λαί] ση Ῥοις.) 
Ῥου 1 5αΥ {ο του, Τ]α! {ο θνοἳ}Υ 
0.6 ο Ἰαύι, ππογο αν] οο 
σἴνοπ; απᾶ ἔνοια μάπα ιο [γε] 
ποῖ, ΘΥ6Ώ Ὑ]ιαῦ 16 μα] πι] Ὃο 
ἰακοι {νοπι 1άπι, Ῥυαΐ οςο, 21 

Ί. .ο 

19 ον 

το οσο 

5 «ας δ. Βμαιρθ, Ἰδξδίογ, Ὡσατεῦ, Ὑουίος, Ἰαἰκοί, 

Οαπιρ., Ὀϊοῖς., Βαπγε", Κεηᾶ., Τηε]να]], Μ. 

χα λου ἀἱάςῦ μοῦ Ί8Υ ἄοππ;” ἔθημας. Βοατ]εί. ΤἘταρμογ 

ἀσπιαπᾶς {ἱ8 {οτι οἳ ἴ1ς γειὈ. ο (Ἠ. Ύ.) αἲ επᾶ οἱ ἐς Υειςο 

(ἔσπειρας), 'ἀϊάεί πο 5ου.” 

σ «φηαξ]” δ. 856 ποῖο οἩ ἐς Υθεςθ, 8ο Φαρθ, /οεῖογ, 

Βοατ]θίξ, Ν οχζοἩ, Ἰαἷκοί,, Κοπά., Μ. 

: «1 πίῃ ]αᾶρος” κρινῶ. Ἓθμμ. 1] ογάον 1 ἐλλαί οἳ Τ]χομ.., 

Βοατ]εῦί, Οαπαρ., Ῥίοῖς. 

11ου” οἳ Τ1ς Ἐ, Ὑ. {8 απηθοθεβατγ. Τὸ 15 ἄγορρεά Ὁγ Χοι- 

ση, ΒαΠΥΕΥ. 

ν «προς; δ. ερ ν. 91, ποῖθ τν. 

ε “π]ας;” ὅ, Β6θ ν, 21, ηοῖς . 

4 ὁραύς” ἔδωμας, Ναοί, Βοατ]εξί, Βατρθ, Ῥθπη, ΘαΥΟΥ, 

ταν (ου «Απσιθ), Μ. «Α5 τράπεξα, πη]ο]ι οπἱσίπα]]σ βἰσηϊβεά α 

ἑαδίε, πα8 επηρ]ογθᾶ ἴο εἰσπΙίγ α πιοΠογ-{αδ]ο οἱ οουπίες, απά Ππα]!γ 

Ά ρἶασε Ἠ]ιοτο ΠΙΟΏΘΥ ας ακομαησεᾶ απά Ἰπγεςίεᾶ, 1κο ο Ῥαπίς, 

15 ἵ8 Ῥχορος {ο ᾳἶνο ἴο γοῦ α χοπᾶοτίηρ πλήσὮ τν] οογχοβροπᾶ 

ση] 1ο ἐποισ]ιὸ Ῥτεσοπίςά ὮΥ {116 Ῥήναςς “: πίο ἔῑιο Ῥαπῖς ”” (ἐπὶ 
τὴν τράπεδαν, ἠογαίλὴ, “ οἳ ῑο τη] ”). . 

5 “«πιῖσΏύ Ίαγο οχαοἰοᾶ:”. ἂν ἔπραξα. Θο (Ἠ. .) Ίωαχε ὃ :18, 
Κεμᾶ,, Μ. ἈῬ]οοπιβο]ά (Ν. Τεί.): “ΤΠής 5εηςθ οἳ πράσσειν Του 

οχἰροίο ἵᾳ Τουπᾶ αἰδο ἵη ἴια ο]αεείοα] τηπῖέους, Ὀὰἡ σοποια]]γ ἵη ἔῑνο 
πηᾶᾶ]ε νοῖσθ,. Ὑοὐ Τμασγᾶ, 1. : 99 Ίαρ ἀκριβῶς ἔπφασσο», ’ ἴλο 

Αιοπίαπά αἰγέοῖη επαοεί, οὐο.. Ἑτοίοι. (ὑπ υογῦο) : "Ῥαίρο, ἆο 
τοοβσα[θας, πξυτα”. Αοπαῦγο,  Τ.πιὶσί εχαοῦ ἳ 

Επι αὐτό. ἸΚαηᾶτίοῖ, 1λοπι, Ὀμαχρε, Ἰ6βΙοΥ, ἸΝουίου, 

Ὑπακοί, Οαπρ., Ὠἱσ]ς, 1 πε]να]!, Μ. Ἴμο Ὦ. . οορϊαᾶ « πι]μθ 

ονα” ποπ ῶγπάα]θ, 1 18 α οοιτεοῦ τοπάεγῖης οἳ {ο Ῥρανα]]οῖ 

Ῥαεδαρθ, Μαΐῦ, οὗ τ 27, νους ἐς Οτοεῖς ἵ6 τὸ ἐμὸ». 

Β εἹπίργοςί 1” τόκῳ. Τ]οπηδοῦ, Ὦ/θδίου, Φοατ]οζ, Ἀοτίου, 

ἡμα]κεί, Οαπιρ., ῬοηἩ, Ῥἱοις, Ῥανγαι, Απσας.  Όευνγ ” γη] 

ννας {ογπιθι]γ επιρ]ογθὰ ἐο ἠπάϊοαίο ιο ὕπογοαδε, οἳ αι ἀοὶνε 

[ποπα ΠΠΟΠΕΥ, Ίαβ ΠΟΥ ἴ1θ εἰσωίβοαίίοη οἳ απ {πογεαδε Νλ]οι οκ- 

οοςᾶς ἴῑε ταῖο χε Ὁγ Ιαν. 16 5μου]ά Ῥο οΠαησαᾶ ἴπ αἲ] Ῥίαοςβ, 

ἵη 119 Ἐι. Ὑ., ἔος “ Ἱπέθιοδί ος 6 πςο”. ὙΓευείου (Ρἱςξ)) : «ει 

{ουπηετ]γ ἀθποῖεά απγ Ἱεραὶ Ιηἱετοδὲ; Ὀπὸ ἴω ἐς 8οηςθ, ἐ11ς νο 18 

πο Ίοησου {π αδει” 

ἃ {ιο {6η Ῥουιπᾶς;’” τας δέκα μνᾶς. Ἔλο 18ᾶΞΟΠ {09 ἐμθ πδθ 

οἱ {116 ατἰ]ο]ε Ίσγο ἶς οὐγίοις, "πευς 18 α τε[δίθησθ {ο ν.16. Θεὺ 

γ. 20. Τι 165 τεἰαἰηεᾶ ϱΥ που), ἡααί, Ὠϊοις,, Καπί. η νο 

ρατα]]ε], Μαίτ, 25 τ16, ο 5ουναμό ὦνιο τθοθῖγος νο ἰπ]ουίς 

μ (ταᾶθά αι ο εαπι, αηᾶ πιπᾶο {λοπι οἴλοι Βνο ἰα]οηίς.” ο, 

1λοτοίοτθ, οἩ ένο τθίάτη οἱ ιο «πια 3 μα οι “ ἰα]ομίς,  Ἔσπσςο 

16 18 Ἰπάϊσαίθα Ίπ γ. 28 Πας, “« οἶνο 19 {ο Ἠ]πι Ὕλο Μαίᾖ {μο {ση 

Ἰπ]εηίς”. (τῷ ἔχοντε τὰ δέκα τάλεντα). ἜἨστε, ἴοο, Ίο Ἡ. ὅ. 

Ἱπρτοροτ]γ οπη{5 {νο ατ[ίο]ο (τὰ). 
} «πιο. Ἔλοπι,, οπίου, Οαπιρ., Ὀϊοῖις, Τ]ῆς εαρρ]οπιθηέ 8 

ἄθοπιεᾶ πθοβββα:γ {ο οοπαρ]οῖο {1ο 5εηίσηοο απᾶ οὐγίαίο ο 

Ἰαγς]ησςς οἱ “Ενας Πα], η] ὃο οἼνοη.”. ἴηπ Ἰπ]κο 8: 18, ΕΠἱ8 

Ἠαγθ]νησςα ἄοθς ποί οσους, α5 “η ”. 15 ῃνοσεάθᾶ Ὦγ {ο μίπι ς” 

Νο οπη, ἐπεγοίουο, ἀἱςροπςθ {1 116 επρρἰαπιθηῦ, {ή ἐ]λαῦ σᾳ5θ, 

} αῇ] νο ρίνευ ;”. δοδήσεται, αδ ἵπ Ἠονίδίομ, Τακθ 8 : 18, 

«Νοτίοπ, Γα]κοί., Φοατ]εῦζ, Ὀϊοῖς, 
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21 διῦ οσο πηῖπο οπθπιῖος, 

Νήσου. ποπα]ά ποῦ ἠναῦ Ι εἱου]ᾶ 
τοῖση ονου {ἶοπι, Ῥτίπς ]ήἶον, απᾶ 
βΊαΥ ἐλοπι Ὀαίουο ππο, 

26 Απά π]εη ο Ἰαά ας 
6ροκοπ, 6 παπί Ὀοίοις, αβορπᾶ- 
Ἰπσ αρ {ο οταβα]οπι. 

29 Απάᾶ 165 οα11θ {ο Ρας, Ψ]οπ. 
ο Ία8 οοπιθ πὶσι {ο Βοίριασα 
αμ ΒείμαἨγ, αἲ ἴἶο πιοππί οα]]οᾷ 
έμο πιοιωιέ οἱ Ο1πος, Ίο 5οηΐ ἔννο 
οἳ 6 ἀῑδοῖριες, 

80 Βαγίπα, «ο Ύο Ιπίο {16 τ]]- 
Ίασο ὁτε; ασαἰπδύ που; ἵηπ {πθ 
Νίο] οὐ τοις οπίεγίης σθ εΏα]] 
Ππᾶ α ουἡ; θά, Ὑηδνθοτ γοί πθυου 
Πα. δαΐὐ: Ίοοξο Ἰμπι, απᾶ Όντο 
πι ᾖέᾖον. 

81 Απᾶ Ἡ αἩπγ πιαπ αξίς τοι, 
ΠΠ ἆο οι Ίοοξο ἠέπιῥ ἴἶνας 
ει] γο 5αγ απίο Ἠϊπι, Β6σσπβο {ο 
1μοτᾶ Παζλ πθεά οἱ Πίπη. 

οπΕεκ τηστ, 
- Δ Δ / 

αὐτοῦ. ᾖὉ Ἰλὴν τοὺς ἐχθρούς 
Ν Ν / 

µου ἐκείνους, τοὺς μῆ θελήσαν- 
/ ο . Ν 

τάς µε βασιλεῦσαι ἐπ αὐτοὺς, 
».) 9 9 / 
ἀγάγετε ὧδε, καὶ κατασφάξατε 
5, / Σλ 
ἔμπροσθέν µου. ὃ Καὶ εἰπὼν 

. 3 / / 

ταῦτα, ἐπορεύετο ἔμπροσθεν, ἄνα- 
/ ε / 

βαίΐνων εἰς Περοσόλυμα. 
3 / / 

κατ ἐγένετο ὧς ἤγγισεν 
εἰς Βηθφαγὴ καὶ αβηθανίαν, πρὸς 
τὸ ὄρος τὸ καλούµενον "Ελαιῶν, 

ἀπέστειλε δύο τῶν μαθητῶν αὖ- 
τοῦ, δ0 εἰπὼν, “Ὑπάγετε εἰς τὴν 

κατέναντι κώμην" ἐν ᾗ εἰσπο- 
ρευόµενοι εὑρήσετε πῶλον δεδε- 

/ Σ1» ὃἃ 5 . / : 5 
µένον, ἐφ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀν- 

/ 7 / 5 
θρώπων ἐκάθισε' λύσαντες αυ- 

Ν / ΄ 

τὸν ἀγάγετε. ἐάν τις 
ς 3 ὧ / / ο 
ὑμᾶς ἐρωτᾷ, «ιατί λύετε; οὕτως 

- να / ο) 
ἐρεῖτε αὐτῷ, Ότι ὃ κύριος αὐτοῦ 

51 καὶ 

ΤΠΕΝΙΡΕΡ ΥΒΒΡΙΟΝ. 

πιῖηθ θποιηθ5, ΚΨΠο ποιά πού 

Ἰαγο πιο Ἰθίσα ουος {παπι 

Ῥνίπο Ἠέλου, απά "δαγ έλεπι Ὀο- 

{916 πιο,  Απᾶ "λαγίης βρο]οη 

Ίϊθεο ᾖμησε, «Ἡ6 πγεπί ΟΠ Ῥθ- 

{οτς, Σᾳοῖπς τρ {ο {ογαδα]απι. 

Απάᾶ 16 σαπιθ {9 Ῥα888, "5 Ἡρ 
ἄτοπ ποια {ο Ῥοίπρηασθο απά 

Ῥοΐμαηγ, αὖ {πο πιοππέ οα]]οά 

ἔλε που οἳ Οἱνος, τἩο δοπ 

{οί πο οἱ Πῖς ἀἱβοῖριες, 5αγ- ὁ 

Ίπα, «ο "πίο ἴμο νί]ασθ ογΥ6Γ 
ασαἰπδῦ Ίου, πι. πΙσΠ, ".5 Υο 

οπίας, 'γο ψἰ]] ᾗπά α οο]ί 19ᾷ, 

ου μοι "πο Ίπαπ 10Υ6Υ βαΐ; 
Ίουςο Ἠῖπι, απά ]1εας Πήπι "2ο πιο, 

Απά 1β «απγ οπ6 ναδΚΘί]λ τοι, 
ΊΨ1ιγ ἆο το 19056 ᾖΛάπιρ ενας 
εἰμα]] γο 5αγ {ο Ἠήπι, «Τ1ο Τους, 

κ Απο νψοι]ᾶ πο Ἠατο πιθι”. τοὺς μὴ Ψελήσαντάε µε 

Όοπηρατθ Ὦ. Ἡ., απά Ἠονίβίοη, Τποπι., Ἀλαυρο, Οαπρ., Ἰζαπά, (8. Τὸ, Μας 11 1 

. “να” οἳ {πο Ἑ. τ. ἶ βαρετήποῦς. 

3, οπᾶ Ὦγ 1ποπι,, Θοατ]είί, Νονίου Ἠγακοξ, 

Οπι(έοᾶ {π Μι Ῥατα]]οὶ 

στ, 14. 

1 ατοῖση;”. βασιλεῦσαι. «Α5 ἵη ν. 14, “1ο” οἱ Ὦ. Υ. ἱ ἀνορροᾶ 

Ῥε[οτο “γείση.”.. «Αίῑου ιο νονυς ὐτα, ἆαγα, δές, 75ο], ἴαί, ᾖαυα, οἱο., 

Ὠνθ ἱπβηίμνο ἵ6 αςοᾷ αν]ηιουῦ 15 πδαα] εἶσα “ {ο ῬΒα]ΐοι (Έπο. 

ἄναπι., 261, Ἐ. 18). 

3 ἁρ]ανς”. κατασφάξατε (ἅπαξ Ίεγόμ.). Ας Ες πονᾶ Ίας, 

πιουὸ αὐγ]οῖ]γ, ἐἶιο 66ηςο οἱ “ {ο βἰαπσηίου” (Ποῦ. απᾶ Τή4ᾶ., εκκ.), 

Ὠιαί τοπάσγῖης 6 βασασεἰοᾷ ας αὖ αἱεγηαίίνο; {νουρ]ι, Ῥδυ1αρς, 

ἔῑθ οπαπσο γνου]ᾶ ποῖ Ὦ6 ΟΕ πιαοῖι οπβθ(πσῃσθ. Ἡοψθνατ, “αγ 

ἵ6 πιαᾷο Ίο ορ αἱγα]οπύ οἳ ἀποκτείνω, φονεύω, σφάζω, ππᾶ 80ΠΠΘ 

οὔμαυ νοχβς, 11 99 10. Ὁ. 

πα Ἠανῖης ερο]θι;”. εἰπὼν. ἩΜ., Τμοπι., Φοαι]οίί, Βαπγου, 

οπά. Β. Ὀν., “ αρτὲς ατοίγ ἀῑί ;”. 19ου.,  ἹαὈϊεπᾶο ἄῑσ]ιο.” 

5 «ο νγοπί οι Ῥο[ονο |”. ἐπορεύετο ἔμπροσῦεν. Ἀμανρθ, Τ11θ]- 

πα]. Ἠοῦ. (Ἠθχ., πορεύω): « Οἴἴθη {ο ρᾳ55 οἩ, ἰο ϱο αωαὶ], ἴο 

ζερανί" 

Ρ κ ᾳοῖῃσ πρ”. ἀναβαίνων. 
Βανγον, Απσας, Τμε]μα]!, Μ. 

4 αμα Ἡο ἄτοιν πθαγ;”. ὥς ἤγγισεν. Καπᾶ., ΝΤ. Το ποίθ οἩ 

ἄνο ρασα]]α], Μαχὶς 11 τ1 (Πεν]είοη) 19 αφ [οἼονς: “ ΤἩ6γ ἆνοιν 
Ἠθητ1 ἐγγέξουσιν. Τα ἴλο ρατα]]αὶ (Ἠ, Υ.), Ναϊί, 91 : 1, / ἄτουν 

πίσ]. 9ο, ἆγειυ πεαχ, Μαϊῖ. οἱ 84. ἸΤακο Ί1δι1ς 2118: 

90 141: 94 τ15. Ἠου. (ὔι οοιῦο), « {ο ἄγλλν ποσα 

τ΄ “Τε βομῦ [οι]; ” ἀπέστειλε. Ἠγαϊκο[, ΤΒο]να. Βο (1.Υ,) 

η ιο Ῥρανα]]α], Μαιῖς 11 «1, ἀποστέλλει, αιιᾷ οζοι οδον]ουο. 

Ῥο]σ., “ αἰσομά ς’ ο ἸΜοιίο, “ βαμᾶ(ο---αὖ ; ”. ο. Ἡντ, «Ἡ οἳ- 
γογα,” ἳ 

Ώμαχρε, Ὦοεῖογ, Βοατ]αέέ, Ῥαπη, 

Οππιρ., Ῥ]οῖς,, Βάπγου, Ιζεπά., Άποις, Μ. 

: Ἴμα αγβσῖο «έλα, Ῥοΐοο “γμίοαι”. (1. Ῥ.), 15 Ἱπρτορες. 

Ίρις ἶς ποίλίης {πω {πο ἰατύ {ο παζιοχίσο 1έ Ἰοῦ Ιπεετίεᾶ 97 

ἨΠπε]ννα]], Ἰζθπά., Ὁμαιρο, Ἰοξ]εγ, Βοατ]αζξ, Νοτίου, ἨἩΓαἰκαβο]ά, 

Οσπαρ., Ῥεηπ, Μ., Απσας, 

1 Ὑγαζεί, Οαπιρ., ΜΤ., Ὀϊοῖς, 

ΟταΥ (ο 
Νας το εηίθυ; 

Μανᾶοσῖς, Τποππθον. 

Απσις). 

ντο το] Ππᾷ :” εὑρήσετε. ΊΤποτα., Ῥπαυρο, Βοστ]αζξ, Ν οἳ- 

ἰοη, Ὑγαἷοί, Ῥεπη, ΑΗσας, Μ., Βαν γου. 

ν «μο πιαῦς” οὐδεὶς-- ἀνθρώπων. Ἓλοπι., Βοαπ]οξέ, Νογέοι, 
ἨΤακος, Οαπ1ρ., Ῥοπη, Πίσ]ς., Θανγει, Ιομᾶ., 1. 

Κομᾶ,, }λνοπι., Φοατ]οίξ, Νοτίοῦ, Ἡναἷκεί., 

εἰσπορευόμιενου. 

Αἰέουπαίίνε, “οι οποίας” 

κ άργργς πώποτε. 

Οαπυρ., ΜΤ., Ποῦ. (19χ)). . 

5 «Ιθαί;”. ἀγάγετε, Ἰοῦ. (1η8χ., Ἡν σοιύο) : α Το Ίεπά οἳ ὀτδις 

{ο α Ῥ6δοπ οὐ Ῥασθ”. Ἰάάάς]], Το 1εας ς”' Ῥνοίδο]., “ ἄμοο 

Ῥα]σ,, Μοπῦ., ναξ., Ώσσα, ““ αἀδποίίο ;” . Ἐνι, « Ψαπιοποπ”” Βο 

(8. 5.) Μας 18:11. Τα ἆ:1, 29: 33 188 98 11, ὃδ. ζομα 
18:28. Αα 8: δὰ. 

«ο πιο. Της εαρρ]επιεαξ, πο] ἵ5 πσσθεξαιγ {ο οοπιρ]αίο 

ιο εοηίσησα, ἴς ἔαΐκου {νοπι ο ρανα][α], Μαἰν, 2ἱ τ 2, Ἠετο {ιο 

ἰοχί 16 ἀγάγετέ µιοι. 

κ 9η 0Π6/”. τιθ, 

Οσπηρ., Κ ειᾶ., Μ. 

δ «ερεκοία;”. ἐρωτᾷ. εἙ οἩ. 4 : ἃ, ποίθ, 

ο ας”. [ πο Ἡ. Ἡ.) 1 οπΜεᾷ ος ἴμο ϱτουπᾶ ἴπας 8 

Τποπα., Θμανρο, Ῥοασ]ούξ, Νοσίοη, Ἰαἰκοί., 
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92 Απᾶ Όιαογ ἐαί στο 5οηί 

ποπί ἠπεῖς παγ, απᾶ {ουπά 6Υθπ 
α5 τς αά εαἷᾶ απίο {λλοπι, 

55 Απᾶ αδ ἴΠ6γ πετο Ἰοορῖπο 
1πθ σο]6, ἔιο οπποτβ ἐλετθοί βαἱᾶ 

ππ{ο ἴλαπι, ΊΓΗΥ Ίοοςθ Υο {1ο οο]ϱ 2 

δ4 Απά 11ιθγ καὶᾶ, Τ]ο Ἱιοτᾶ 
]α{Ώ παρά οἳ πι, 

ὃδ Απᾶ 16γ Ὀτοισ]ό Πίπι {ο 
16818: απά 167 οὐςὺ ἰλοίν σα- 
πιθπίς προπν {πο σο]{, από ἴπ16γ 5ο 
76δις πδγθοη, 

86 Απᾶ α5 ο πεηῖ, ἴμαγ 5ρτοαᾶ 
Ειαῖς ο]οί]ος Ίπ ιο παγ. 

δτΤ Απᾶ π]θηῃ Ἱο πα 90Π1ΆΘ 
πῖρ], 676Ώ που” αἲ {πο ἀεξορηί οἱ 
16 πιοσπ6 οἳ 0Ἠπτοβ, ιο π]οιε 

πια] ιᾶς οἳ ἴπο ἀἲδοίρ]ες Όθσαπ 
Το τε]οῖορ απᾶ ῥταΐεο ἄοά ψί]ι α 
Ἰοιᾶ γοῖσθ, {ου αἲ] Ίο πησ]έγ 
ποτ] {μαί {ου ηαᾶ 866; 

986. Βαγίης, Β]εεςθᾶ ὂε ιο Ἐίπο 
Όιαίῦ οοπιθίι ἵπ ἴλθ παπιθ οί Βιο 
Ἰοχά: Ῥοαοο ἵη θανθῃ, απά ϱ]ου} 
1η {πο Ἠ]ο]οςί, 

89 Απά βΒοπθ οἱ {ιο Ῥ]ανίςοςς | ὃ 

Ώγοπα ΑΠποησ {16 πα] μπᾶς φαῖά 
ππίέο πι, Μασίος, τοῦι]κο ἐν ἀῑδ- 
οἴρ]θς. 

40 Απᾶ Ἰι απβηοτοᾷ απᾶ εαἱᾶ 
ποίο {μθαι, Τ 19] οι, ἔλαέ 18 έ]ιοςο 

αεΡΕΕ ΤΕΣΤ. 

ι / Δ 
χρείαν ἔχει. ὃν ᾿ Απελθόντες δὲ 

μ Φ Ν 9 
οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον καθώς εἷ- 

2 - 86 / Ν ---. 
πεν αὐτοῖς' Ὁν λυόντων δε αὐτῶν 

Ν ο) ιο / ».. - 
τον πῶλον, εἶπον οἱ κύριοι αὐτοῦ 

Ν ” κ. / / Ν ο 
προς αὗτους, Τί λυετε τὸν πῶ- 

Ε ρ Ν ο | ς / 

λον; ὃν Οἱ δὲ εἶπον, 'Ο κύριος 
5 . / 3) 956 Ν 5 

αὐτοῦ χρείαν ἔχει. λ αἱ ἤγα- 
Ν Ν . ον 

γον αὐτὸν πρὸς τὸν Ιησοῦν' καὶ 
ο] / 

ἐπιῤῥίψαντες ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια 
μμ. Ν - 3 / Ν 

ἐπὶ τον πῶώλον, ἐπεβίβασαν τον 
κ Ἡ / Ν 

᾿Γησοῦν. ᾖὃδ πορευοµένου δὲ αὐ- 
- Ν ή 

τοῦ, ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια 
.. 3 ω ερ 4ὔ 5 / 

αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ. : ἢγγίζον- 
τος δε αὐτοῦ ἤδη προς τῇ κατα- 

/ Ξ - / - . 

βάσει τοῦ ὅρους τῶν ᾿Πλαιών, 
» ο Ν - .ν 
ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν 

. - Ν 

μαθητών χαίροντες αἰνεῖν τον 
Θεὸν φωνῇ µεγάλῃ περὶ πασῶν 

ὧν εἶδον δυνάβεων, 5δ λέγοντες, 
Σὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος βασι- 

λεὺς ἐν ὀνόματι Κυρίου". εἰρήνη 

ἐν οὐρανῷ, καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις. 
- 3 Ν 

ὃν ζαΐ τινες τῶν. Φαρισαίων ἀπὸ 
3 5 Ν ΔΝ κ 

τοῦ ὄχλου εἶπον προς αὐτον, «Ίι- 
δάσκαλε, ἐπιτίμησον τοῖς µαθη- 

- ι 0 Δ 5 Δ 
ταῖς σου. Ἰαὶ ἀποκριθεὶς 

ω κ / ) ν΄ 

εἶπεν αὐτοῖς, «4έγω ὑμῖν, ὅτι, 

ΕΕΥΙΘΕΡ ΥΕΗΕΘΙΟΝ. 

μαίμ ποοά οἳ Ἠϊπι. Απᾶ 4{μοςο 

πΠο Ὕσθγο αθηέ {οτίι, «ποτ 

αγ, απᾶ {οππᾶ {48, 6ΥΘΏ α5 Ὦς 

Ἰιαᾷ βαἱᾶ {ο ιαπ. Απᾶ αξ ιο 
πεοτο Ιοοβίπς {16 οοἱέ, {ἶιθ οση- 

6υ5 5ο 16 βαἷᾷ {ο ἴπαπι, ΣΤΥ 
ἆο γο 19οβο πο οοἱἰς Απᾶ 
Π16Υ εαῖά, ΤΗο Τιοτᾷ Ίνα ποθᾶ 
οἳ Επι, 

56815; απά Πανίης οαξῦ χἠαῖν 
ΟΝΗ σατιπθηίς οἩ {λθ σο]!, 1116Υ 

βοἱ 7αδι5 οπ 1λήπι. Απᾶ α πα 
ποπῖ, {16Υ εργθαᾶ Ειοῖν “οαγ- 
πιοη{ς ἴη {Πο παγ. Απά τα5 Ἰο 
παβ πο ἀταγίπο πθατ αἱ {πο 
ἀθεοθηί οἳ {ιο πιουπί οὗ Ο1ΐγας, 

Ώιο σ]ο]ο πιπ]Ω{πᾶο οἳ ἐἶιο ἁῑξ- 
οἴρίος ΊῬεσαη {ο τε]οίοο απᾶ 
Ρταΐδο ἀοᾶ πι α ]οπᾶ τοῖσο 
{ον 1] ο παὶσ]ιόγ που] ν]]ο]ι 
Πιο Ἠαᾶ 86οΠ, δαγῖης, Ῥ]οπεοᾶ 
δε ἐωθ Ἰῑπο ]ιο οοπιθί} 1η ἴἶιθ 

παπιθ οἳ 116 Τιονᾶ! ἛῬοασο ἵπ 
πθαγθῃ, αηά ϱ1οΥΥ Ίπ οέλε Ἰήσ]ι- 

οδ/ Απά ἔοπις οἳ ιο Ῥ]ατί- 
8605 {ποπι ἄπιοησ {ο ρογοπᾶ 
βαἱά 1ο πι, «θασμον, τεῦα]κθ 

ῆισ ἀἴδοῖρ]θς. Απᾶ ο αηΏβπει- 

οὔ, απά δα]ά {ο {λαπι, Τ {611 γοι 

Απᾶ ΠΛε6γ ]οά Ἠϊπι {ο : 

92 

9 8 

ο. 9 

εαα]να]εηῖ, ὅτε, 6 αθεᾶ {ο Ἰηά]σαίο {πο απούαξίοα οἱ ιο ψονάς |. 

9εο Ῥοῦ, (ότι). 

Ρ. 191. 16 15 οια/έεά ἵη {16 ραθ]]ε], Μαζί. 21: ὃ, απἁ Ὁγ ος- 
167, Ἰακεί, Τλοπι, Βοατ]εῦ, Νοτίου, Ἐευά,, Μ. Ὦο ὙΠείίο, 

οἳ Ομεὶεί π]ηιοπί οσησο, 

1ρο6υ. 

4 α ος τηο στου 5οηῦ {οίἩ;. οἳ ἀπεσταλμένου, 

ποίρ }. ΄ 

5 πθηῦ απαγ τ”. Ἀπελθόντες. 

5ο αιωαγ, ἰο ἄεραγί /Υοπι αν Ῥ]πορ ΟΥ ΡΕΙΒΟΠ.” 
6 οΏςο]είς, 

το Ὑακεί, Καπᾶ, Τ]θ βοηίεποθ ἶ5 Ἰπηρθνίεοίῦ οπᾶ Πατεῖι 

π]έποαξ α- βαρρ]επιεηί, 38 {μ6 οὐ]οοί οἳ ἐἶα γειὈ, πῶλον, 18] οἳι. 

οχργοξεεά ἵη ἐπ6 ρατα]]ε], Μταχ]ς 11 : 4. 

ξ «ΗΕ 1673 αὐτοῦ. 

Ἀ α ὝΤῃγ ἆο σε ουξθ;” Τί λύετε, 

{ α ᾖιου ]εᾶ ;”' ἤγαγον. 

1 α λεπιὸ 

Ἐοῦ. (Τμεχ., ὧν υεγόο): “Το ί1ανν Ἰάησαασο, 

Το Ρο οπε Ίαν | τοαᾶςις. 

Βματρθ, Ἱ αἷκαί,, Μ., Ῥδμπ, Ὠἴοῖς. 

Βοατ]είά, ΜΜ. ο Τη γ. 81, 
«Ζιατὲ λύετε (Β. Υ.), " Ἡγ ἂο γθ Ἰουςο. Ἴπιο Ἐ, Ὑ. [ο]οιεᾶ 

Τγπᾶα]ο ἵη αἰνίης 16 χαπάρτῖης Απ πΏΠΘΟΘΕΡΑΣΥ ἠπγογβίοι. 

Ὀοο γ. 80, ποίθ. 9ο Τ]1ο]παΗ. 

Τπτο]]ορο (ατΤαπι.), 

Απο). 

6ο ν. 29, | ει]γ τοπάσυς “ ἠπεῖν.” 

ς ον ο... πε σαγγηουίς; 

:13, ποῖο. 

επρρὶοπισηί, 

} Ἱανίης οπςὲ;”. ἐπιῤῥέψαντερ, 

βἰποβίοα ἵ5 τοαῖηθά Ὁγ Ὀοσ]είί, Οππιρῥοῇ, Θανγοτ, ογα7- (ον 

ϱ, Ἠη, « αγαπί ]εέ.” 

κ μον οὗψης” ἑαυτῶν. 

ιο ποχέ Υ6:50, τὰ ἑμάτια ΕΟΥΘΙΠ5 αὐτῶν, πλλοὶι ο Ἑ). . ῥτορ- 

Κειά., Φοατ]οίζ, 

ἑμάτια. 

κ... σας Ἡθ τνας--ἀταπίης πεας!” Ἐγγίξοντος- -αὐτοῦ. 

Τμο ρανοῖρία]! οοηβίναοξῖου 15 τθαἰηθᾶ Ὁγ 
να. Δησας, ΈΠοϊνα]], αἰκοῖ, 

9 αἱ”. Ας ὑψίστοι ἵ5 απαπίλγοις, "ἐλε”' 18 ἠα[ίοίσες, 98 8 

Φο Ὑακαί. Τη πθ Ρατα]]ο], Ματίς 11 : 10, ιο ατί]- 

οἱθ τοῖς 18 εχριαςθεὰ Ῥε[ουο ὁὃ ὀψίστου, 

Ρα ργονά; ὄχλου, 

α “ Ἠρροῃβγς” «/ιδάσκαλε. 

Το] νιαϊϊ, Ὕγαίκος, Ὠΐο]ς., Μ. 

Φορ οἩ, ὃ : Ἱ, ποῖο. 

8ο ἵη ν. 96. Ἐεμά., Αποτς. Μ. 

Μ. Βεο 

Μ. Το ραδιο ρα) οοη- 

Τη 

 Τ]οτοῖη ””. ἶ6 οΏκο]είο, απορρέ {π 

Τη Ες Ιηδίαηος, 19 6 απιυίσποις {ο 6ΟΠΙΠΙΟΠ 

96ο οἨ. 2 :46, απά 9 : 98, ποίοβ. 
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ΚΙΝ ΖΑΜΕΡ) ΥΕΠΘΙΟΝ. 

εἹοτ]ά Ἠο]ά Εἶναῖν ρθαςθ, ιο 5έοπθβ 
φου]ᾷ Ἱπαπιθάίβί6Ιγ οἳ}γ ου{. 

41 Απά π]οη Ἰθ πα ο0πιθ 
ηθαΣ, πθ Ὀο]ια]ᾶ ἴμο οἱ{ψ, απά περί 
του 1ΐ, 

42 δαγῖπο, Τ{ ᾖιοι Παᾶςί «πού, 
ετοη {ποι, αἱ Ἰοαδί 1η {5 {1Υ ἄαγ, 
6ο ἐ]πσς ολο δεῖοπρ απίο γ 
ρε8ςθ! Ῥαΐ που {ῃ6υ ατθ Ἱά ἤγοπη 
6μπο 6768. 

48 Ἐου 11ο ἄαγς εἶια]1 οοπ1ο αρ- 
οἩἨ. {166, ἐλαῖ πε εηθιη]θς 11ο] 
σαδῦ α 6πο] αΌοτί έμθο, απά 6ΟΠ]- 
Ῥαβ5 {μοο τοιπᾶ, απᾶ Ίκουρ ἴμορ ἵη 
ο 6υουν εἶἰάθ, 

44 Απᾶ θα]! ΜΥ Βιοο ονθη ση] ζι 
Ώιθ ϱγοιμᾶ, απάἆ 41γ ο] νθη η Ι]- 
1η λος: απᾶ {16Υ δια] ποῦ Ίοατο 
{π {16θ οπ6 βίοπθ προπ αποίῃοτ: 
Ῥεσατςο ἴ]οι Ἰηοπθςί ποί ἴμθ Ηπιθ 
οἳ {1γ υΙβΙ(αοΠ. 

46 Απᾶ Το ποτέ 1πΐο ξιο "θπι- 
ϱ16, απά Ῥοσαη {ο οα5έ οαζ {]ιθπι 
Όιαίῦ «οὶᾶ ἠεγοῖπ, απᾶ {]δπι ἐπαί 
Ῥουσᾗί, 

46 βαγῖπσ ππῖο (παπι, Π{ ἶς υτϊί- 
θα, ΜΥ Ίουεο 5 το Ἰοιδο οἱ 
ΡΤάΥΟΥ, αἱ γθ Πανθ πιαᾶρ 1ὐ α ἆθι 
ος {Πθγθς. 

4ἵ Απᾶ 6 ἰαπσΠί ἀαἲ]γ ἵπ ἴιθ 

αβΕΕΚ ΤΕΣΤ. 

δὴ Φ / ή / ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν, οἱ λίθοι 
/ / 

κεκράξονται. Καὶ ὡς ἤγγι- 
29 Ν / 3/ 

σεν, ἰδῶν τὴν πολιν, ἔκλαυσεν 
3ν 3 42 λέ "ο 3 
ἐπ᾽ αὐτῇ, έγων, Ότι εἰ έγνως 

Ν λ / 3 ας 
καὶ σὺ, καί γε ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου 

3 ταύτη,. τὰ προς εἰρήνην σου" 
ο Ν / Ν Αα 

νῦν δε ἐκρύβη ἀπο ὀφθαλμών 
8 4 ά ε αυ... 

σου" ὅτι ἤξουσιν ἡμέραι ἐπὶ 
μ Δ ο : / 

σὲ, καὶ περιβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί 
/ / / 

σου χἀάρακά σοι, καὶ περικυκλώ- 
/ . ή ΄ 

σουσί σε, καὶ συνέζουσί σε πάν- 
τοθεν, 3 καὶ ἐδαφιοῦσί σε καὶ 

ΔΝ / ω τὰ τέκνα σου ἐν σοὶ, καὶ οὐκ 
/ 

ἀφήσουσιν ἐν σοὶ λίθον ἐπὶ λί- 
εἰ) . 9 » 3) Ν 

θῳ' ἀνθ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν και- 
υπ ο αν 

ρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου. 
Δ Ν Χ 

4δ Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν, 
ο ά ΄ Ν - 

ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦν- 
τας ἐν αὐτῷ καὶ ἀγοράζοντα», 
κ. λέγων αὐτοῖς, }έ ἔγραπται, ο 
οἶκός μου οἶκος προσευχής ἐστίν' 
ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπή- 
λαιον ληστών. ἵ 

ω) ” Χ 1 

{τ Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ 

ΠΗΥΙΕΡΌ ΥΕΕΘΙΟΝ. 

ὑαί 18 ιαβο "Ποπ]ά ὃ6 εἰεπί, 

Ώιο δίοπος ποι]ά ἀπιπιεά]α{α]σ 
Υ ου. Απά 5 ιο τετ 4ἱ 
ΏΘαΥ, ταπᾶ Ῥεμείά {λα οἵίγ, 18 
παρύ ονετ 1ΐ, δαγἶπο, "Ό, ὑιαί 42 

Όιουι Ἰαᾶςό ἆποπη, εΥθη έλοι, 

αὖ Ἰοαςί ἵπ 15 {γ αγ ο. 
ὑπίηρς "δεἰοπρύιρ ἴο ἴἩγ Ῥθαοθ | 
Ῥαή ποὺ {16Υ "ατα ΠΙάάθη {οτι 
πο 6768. Βου {ο ἄαγς πι] 45 
οοπιθ οἨ {ορ “Ψμθη {μΐπο οη9- 

π]θς γη] οαςί σα ταπηραν{ αὐοπί 
ἴπθἙ, απά ΣΙ] οποοπιρᾶξς {ιοο, 
απᾶ «νἩ]] εμέ ος ἵη οἩ 6Υ6ΥΥ 
αἴέθ, απά ]ονοὶ ἴθο σπζ] Ίο 
οτοιπᾶ, απά {1γ οπ]άνεν πΙ{]- 
ἵη ωθο; απᾶ {λα «ΨΙ1 πού 
Ίθανο 1Π {μοῬ 016 8ἱ0Π6 ΟΠ 8Π- 
οίμεν; Ώδοαπςξο {οι ἀῑάξί πού 
πουν ἴμο «ἄπιθ οἳ γ΄ νἱβὶία- 
ο. πα 1196 ποηὲ πίο 1ῃθ 
ἵθπιρίθ, απά Όσσα {ο σαδί ου 
Έιοεο ἴπ τὸ ἔπΠο 5οἰά απᾶ 
Ῥοιιο]ιΐ, καγῖτσς ἴο ἴποααι, Πέ ἵδ 
πλέον, Μγ Ἱοιςς ἶ5 δα Ἰουθθ 
οἳ Ῥναγεν, Ὀπ6 Υ9 Ἰατο πιβᾶο 16 
α ἆθπ οὗ Ιχοῦῦθν. Απάᾶ 8 
ἰαυισηί ἀαῖ]γ ἵη ἴμθ {θπρ]θ. 

4 
ΗΝ» 

5 αελοσ]ά Όο αἰ]θηί ;”. σιωπήσωσιν. 

5608 ο ἄν ηθας;”. ὧς ἤγγισεν. 
ζεπᾶ. 

εό απᾶᾷ Ῥομε]ά ;. ἐδὼν. 

Βα976τ, απᾶ Απσας, “ απᾶ υγ.” 

54, ᾖα,  Ὅτι εἰ, 

Ὑναἷτθί, Οαπ1ρ., Ῥϊοῖς., Βα1976Υ. 

τα δεοπσύιρ.” 

Δη8 εἰππουῦ, 

να ατθ Ἠ]άᾶεη ” ἐκρύβη. Μ. 86ο οἳ. 10 1 21, μοΐο. 

Βοαχ]αίό, Ἰλα]κεί, Ἰζοπά., Μ., Νονίοπ, Ῥσπη. 

α Οοη(ηπα{ἶνθ 1π τεβρθού {ο έἶππο, Ἱ. Θ., οοΏηθοί- 

ἵηρ οἶαιςο5 απᾶ θοπίεησες ἵη 1ο οτᾶεν ος ἐἶπιθ.”. Θο η Μαι] 12 :25, 

Τμο ποίθ Ίπ {μα Ἠεν]είοη οἳ Ματ]ς ἵς ας {οους: 

Ῥγεε]αγ, Κοπᾶ., Οαπηρ., Ὑν ακοξ Ἐοοσθνοεα (οη καὶ): ' Ῥαξ ου 

Ἑ]οοπιέ (Ν. 

έσμο; Ῥσσζα, ́  

α΄ ετῃθῃ ; καὶ, 

Τοῦ. (Τιθχ., καὶ) : 

ἵνα, Μαιῖς 15 190. Που. 8:80 
Ἠοιίο, «στ 1060.  οπαπᾶο :”. Τία]., 

αξία], ουπι." 

5 σα ταπιρανῦ ;” χάρακά. 

5 πῇ εποοπιραες ; ”' περικυκώσουσί. 

Β6ο οἩ. 18 : 89, ποῖς. 

Οαπυρ, Ῥδυῦ, Μ.;-Καπᾶ., αρα, 

Ὁμαγρθ, Ἰεεῖαγ, Θοατ]θί, Ἰονίοι, 

Φρρ ο. 12 : 49, ποίο. 

Ἰπ ογθυγ εαρρ]επιθπ{, οοποίκεπεσε ἵ5 αΏ ΊΠρογί- 

Ῥοῦ. (Τιεχ., ἐπ υεγῦο) : "4 γαπιραγ, 

πιοωκά, Τμοῦ, να ωπι. Ὥπχκε 19 : 49. 8ο Οαπιρ., Μ., Ὀϊοῖς, 

παξίνθ, “' απιτουπᾶ.” 

αροαῦ,” α ἰαπίο]οστ. Θες γ. 29, ποίο. ΝΤ., 
α οὲ γ]]] ο]γαί---ἵῃ τ 

υθγῦο). 

ο  γγ]]] ποῦ Ἴδανο ; 

ἆ «γλοι ἀιάςί ποῦ 

54 μπι;  καιρὸν. 

τας. 

Ἁ ερ ποιςς; 
“ Ίνλοη; καὶ. 

Βαπγου, 

Τὸ), ατοεμί Ῥο 

παηζο τ) 
πιά ἓ Τ4Α. Ἡοιδος οἶκος. 

αΝοί{α, « δοἷα είμαι.’ 

Αηρις. «Ας απ α[ίου- | :{ «τουθοις;” 

5 ε]ονε[---ΝΙΕν πο ρτουπά:”. ἐδαφιοῦδσί. 
Ὑπακεί, Οαπιρ., ἄναΥ (ου Απσας) 

(έεο ἄνο σγουπᾷ ”}, Ὀ]οῖς., ΜΕ. 
” 

Γ μις 3. ἐν αὐτῷ. 

ξ ο γγ]ο εο]ᾷ απᾶ Ὀουσλάς”' τοὺς πωλοῦντας---καὸ ἀγοράξον- 

5ο (Ε. Υ.) Μαι 11 «16. 

οἶκος. 

Πιο πο ἵς απανέτοις; ἔἶιο Ιπάρβαί{ο αγ Πο]ε ἶς, {16Υθ- 

ίοο, αρριορ]αίο Ίιουθ. 

Ἔ]ιο [ο]]ονίπα ἵς Εἶνο πιοίᾳ Ίπ ἴἶναῦ Ῥαβεασθ (Ἠουἱείου οἳ ἡατίς) : 
ζζαμᾶ., Ῥ6σἩγ, θείου, Ὠἱοἷς., η αἰκαί, Οαπαρ., 

Βμανρο, ποπ. 8. Έιι «πμθ πηαίκοι:. Βεϊαί6, 'σοα Ἱαΐςς᾽ 

Λῃστώ», 

ο Οοπιραςς” 16 ουφο]οίθ απᾶ “6οπιρᾶξθ 

Ἐομᾶ., Βαπγος. 

Ἐοῦ. (Τσ. ἵπ 

Ὁματρο, Ῥοαχ]ειῦ 

συνέξουσἰ. 

Ῥτοίβο]ι.: “δοἷο σφιιο." 

οὖκ ἀφήσουσιν. Μ., β]ιατρο, Κεπᾶ, 

που; οὐκ ἔγνως Μ. ἜἘπαρ]ουγ ἆθ- 

πιαπᾷς ἐλῖς ἴουπι οἱ ἔλο Έηα, νου». Βοσε]θίέ, Ο.π1Ρ., Ὠἶοῖς, 

5 αἰθθιπαδίνο τοπάθνῖπς,  5οᾶςοῦ.” 

Βοαχ]οίζ, Ιζοπά. 

Κοπᾶ., 1 οἱ μα]. 

Οαπιρ., Καμᾶ., ΔΝ οτίο, ἸλΓαἷκο, ῬεηἨ, 

πο {απί ἵς ἔἶνο δαπηο ἵη Μαν 11 : 17. 

Ῥο 

Ί]μθιο ἶ5 πο ανίε]ο ἵᾳ Όιε Ἠοῦ. ος Βορῦ., 

κα, 56 : Ἱ, πλίοα 15 δυο (αοίθᾶ.” 

96ο οἩ, 10 : 50 



198 ΤΗΒ 6ΟΡΒΡΒΗ ΑΟΟΟΒΡΙΝα Το ΤΌΚΕ,- ΟΗΑΡ. ΧΧ. 

Ένα ΓΑΜΕΘ) ΥΕΠΘΙΟΝ. 

ἴθπιρ]θ. Βαΐ ἴπ6 ομῖοί Ρτ]85ἱ5, απᾶ 

ἴιο ϱοτἶθος, απᾶ ὅιο οἶ]θί οἱ 1θ' 

Ρεοβ]θ 5ος]! {ο ἆθθίτου Ἠϊπα, 

4δ Απά οοπ]ά ποῦ Ἀπά π]αί 

ιο τη]σ]{ ἄο: {οΥ α1] ιο ρεορ]θ 

πεις Υ6ΣΥ αὐίοπίνο {ο Ί1θαΥ Πΐπι, 

06ΗΒΑΡ. ΣΧ. 

ΑΝΣΡ 16 οππιθ {ο Ῥα88, ἐᾖαί ΟΠ 
οπθ οἱ {1ος ἄαγβδ, 45 9 {απσ]ιή 
ἴμο ῬροορΙο ἵηπ {πο Ίεπρίο, απᾶ 
Ῥτοασ]θᾶ ἴπο ροβρο, ἴπε ολῖο[ 

Ῥτίαδί5 απᾶ πο βοπ]ροΒ οιπιο προη 
Λύπι, πλ πο οἸάστς, 

2 Απᾶ αρα] ππίο Ἠϊπη, δαγίπα, 
Το]] ας, Ὦν π]αῦ αι(ονίγ ἀοεςί 

ἴνοι ἔἶνεδο ἠήποςῇ οὗ π]ο ἶ5 Ἶθ 
Ἐλλαῦ σανο ἴποο 5 απ(λοτίέγ 

ὃ Απά Ἡθ απθπεγεά απᾶ ραϊά 
ππίο ἴλοπι, ΤΙ πᾖ] αἱδο αξίς τοι 
οπο ἠήπο; απᾶ 8ΠΡΠΟΓ ΠΟ: 

4 Τ]1ο Ῥαρίξιι οἳ ἆο]π, πας 16 
{γοπι Ἰθανοθῃ, ο) οἳ π1θη { 

6 Απάᾶ Τπαγ τοαδοποᾷ ση ζῃ {λαπι- 

φοΐναος, βαγῖης, 1 πθ δια] Ε8γ, 

6ΒΡΕΚ ΤΏΣ1, 
« / ᾿ ο ι ω ε Ν ε] 

ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ' οἱ δὲ ἀρ- 
- Ν 5 - ΄ 

χιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν 
... 3 ο 

αὐτον ἀπολέσαι, καὶ οἱ πρὠτοι 
- ο 48 Ν 5 ο 

τοῦ λαοῦ: "' καὶ οὐχ εὕρισκον 
Ν / / ΔΝ Δ 

το τί ποιήσωσιν, ὃ λαὸς γὰρ 
σ 3 / 8 - ΄ 
ἅπας ἐξεκρέματο αὑτοῦ ἀκουύων. 

0ΒΑΡ, ΣΣ. 

Ί.4Ι ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμε- «Ἀ41 εγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἥμε 
ρῶν ἐκείνων, διδάσκοντος αὐτοῦ 

Ν Ν . ο ες ω 9 » 

τον λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὔαγγε- 
ε 5 

λιζοµένου, ἐπέστησαν οἱ ἀρχ- 
. Ν - - 

ιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς σων τοῖς 
/ φ Χ 

πρεσβυτέροις, ” καὶ εἶπον πρὸς 
... /. } λ ς - 3 

αὐτον, λέγοντες, «Ἠϊπε ημίν, ἐν 
/ 3 / - - Ἀ 

ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, ἢ τίς 
3 / ΔΝ 

ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν 
/ 3 Ν ο 

ταύτην; ὃ ᾿Αποκριθεὶς δὲ εἶπε 
Ν » Δ ᾽ / 

προς αὐτους, «Ἐρωτήσω ὑμᾶς 
» ο / Ν 3/ / 

κἀγὼ ἕνα λογον, καὶ εἴπατέ µοι" 
4 Ν / ᾽ ΄ 
Το βάπτισμα ᾽Ιωάννου ἐξ οὐ- 

αν 39 Α. 38 » / η] ΄ 

ρανοῦ ἦν, ἢ ἐξ ἀνθρώπων; ὃ Οἱ 
Δ / Ν κ 

δε συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτοῦὺς, 
λέ “ο 2 3/ ὦο 
έγοντες, Ότι ἐὰν εἴπωμεν, «Ἐξ 

ΕΕΥΙΡΗΕΡ ΤΕΒΡΙΟΝ. 

)Απᾶ ἴῑια οἶ]εί ρηθδί5, απᾶ {πε 

8οτ1068, απά ἴπθ ομῖεξ Ῥεορ]θ 

«πγθτο βθο]ίπσ {ο ἀθείτογ Ἠάπῃ, 

απᾶ οοπ]ά ποῦ Ππᾶ "ποπ {ο ἄο 

{έ, 1ο αἩ ιο ΡθοΡΙθ Ἡ6ΓΘ τθιγ 

αἰοπ{ϊνο {ο Ίαν Πήπη. 

0ΗΒΑΡ. ΧΧ. 

ΑΝΌ 6 ομπιθ {ο Τ8588 οἨ 
οπθ οὗ {ποςθ ἆαγ8, "48 ιο Όπαξ 
ἰθασλῖπς {168 ροορ] Ίπ ο {θτη- 
Ρί6, απᾶ «ριρασμίπο {ἴῑιο σουᾶ 
ποπ, ἴ]ιο ομ]αί Ριθ5ί8, απά ιο 

βοπ1ϱ65, ἁφ{] ἴμπο οἰᾶσις "6ςἨιθ 

τρ, απᾶ 5ρο]κο ἴο πι, βαγίπο, 
Το11 ας, ὉΥ π]αί απἰποτῖἰγ ἄοοςδύ 
που ἴπθδο Ώήπος οὐ πιο" 15 
Ἡο πιο ρανο {1ου ἐἶλής απλοτῖ- 
ς3ᾷ Ἆπά ο απαβποτεά, απά 
βαἱᾷ {ο Ίιαπι, ϱἶ αἱδο ἩΠ] αξις 

κε 

γοι οπο ἔᾳτιθείίοη; απά αΏςπΘΣ 
πια "Τ1ο Ἰπιπιθγβίοη οἱ ἆο]η, 

πας Ἱδ Έοτη Ἠδαγεῃ, ο [ῇοπι 
πηθηῦ Απά {πεγ τθοαδοηθᾶ 
Ίβπιοπς {ῃθιησε]νος, εαγΊπο, Ε{ 

Ῥοπη, Μ. 
2 

} 4 Απᾶς” δὲ, 

κ «γγαιο βθο]ήπο;' ἐξήτου». 

1 «ουν ἵο ἆο {ὲ;'' τὸ τέ ποιήσωσιν. 

ἹΝογίοη. 

ἐὐπιιαίτυε 15 Ὀο5έ τερτοβεηἰοᾶ Ὦσ Επί5 {ογηα οἳ ιο νοτο. 

Το Ἱπιρετίθοί ο0η- 

Μ. 1ρου. «πο Ἠα]]α- ΣΤ αἱεο;” κἀγὼ. 

Ἱέπ οετδο) : "Τὸ εοπιε ἵο ΑΠ7 ΡΟΙΞΟΝ οΥ Ῥ]αος,” 1ήάάε]]: «Το οοπιε 
ποατ 1ο {π]ἱ. ἐιοιισΏῦ 16, 6 οσπιο οπά εἰοοά Ὀγ.”. ἵπ (18. Υ)) 

Ταήκο 10.1 40, “ σαπιο {ο.” 

Οαπιρ., Ἰοχίοῦ, Ἓεηπ, Βαγας, Ιαυά, 
Ῥαπ τηθᾶϊος ἄθ Ίαοευ [1ο]... Α ζΠεγα] νοπᾶσνίης {ατηΐσ]ιθς α- 56η- 

ἴβησθ τ]ϊοῖι 18 Ἱατδῃ, απά απ]έο ταπιοίο {τοπη ος τίς Ἰορτισκέ. 

Ἡγ Ιηετίίηος {μα 5αρρ]οπιοπό “. , νλῖοα τοίονς {ο “' ἀθδίτοΥ,” ἵνα 

Ῥτοφαπύ ἐλπο ἐοπσ]έ, πΠ{]ο {πο Ῥηχαβθο]οαΥ ἵ5 [απή]αν απά Ῥου- 
ερίοιου. 

α εεμαΐ, π]ηο]ι {οοσς “ ἆασε, ἵη ὧθ Ἐ, Ἠ., 19 βπροχβαους. 

Οπιείοᾷ στ ΘΠαυρο, Ὑθε]εΥ, Φοατ]οῦί, Οαπιρ., Ν οσίοῦ, Βα7οΥ. 

Τη ιο Ῥησ]]ε]ι Τιάϊ{ἱου5 οὗ {ο Οοπιπιοα Ὑευδίου, 16 15 Πα[οίσαι, 

45 α εαρρἰθππεηί, Τη Απιθγίσαη Βάἱ610Π6, 8οΠ1Θ οορίθς Ἠάνθ προ 

11θ Ἐοσιατ Ιοΐέοτς, οίμους ἴ]ο {ἱαζίο, 

Ὁ «τας ἴθαρβίπσ, διδάσκοντορ. 

ἸλΓακοί, Ῥοπη, ΒΑΝ Υος, ΝΙ. 

ο Ῥγοησομῖης ἔλο ϱροοᾷ πενθ;” εὐαγγελιξομένου. Ἀθ6 οἹ. 

4 18, ποῖθ. : 

ᾱ ο ση] πο οἰάοις; σὺν τοῖς πρεσβυτέροις. Έλο Ἰπνοιδίοι 

οἳ {ο 5οηίθηοο οορῖοᾷ ᾖοπι Ἰγηδαἰὁ Ὁγ ἐνο 1. ., οπ1865 αἩ 

απιὈἰσιϊψ. ΊΠις αὔονο απναπσοιπεηέ ἶδ ἐλαῦ οὗ Λησις, Ἰζομά,, 

Τλοπ1., ΘΠ.σρ8, ΟαΠΗΡ., ονίοῦ, Ἰαἷκοί,, Ὠοις., Μ., Θαηγευ. 

5 40ΩΠΙΘ Πρ; Ἔ]λοπη., ὉΠανρο, Μ. Ἐοῦ, (.οχ., 

Φοαχ]είί, Οαπυρ., νουίοι, 

5 ἐπέστησαν. 

5ο Ῥατα]]α], Ματίς 11 : 299 (Πονίεῖοη). «Α8 {1 σοπ]αποίίοι ὮΥοβ- 

αυ] ᾳαα]]θες {1ο ποτά οὐ θεηίθησς γηίο]ι Ῥγασσᾶες 1ΐ, {9 ε]ου]ὰ Ό6 

Ἀοτο Ῥ]ασσᾶ ἀῑνεοι]γ αἴίει (να ῥτοπουση. : 

ξ αηπθδίοη ;” λόγον. 8ο ἵη Ῥητα]ιοὶ (Ε. Ὑ.) Μαιῖς 11 : 29. 
Φοαι]εξί, ΟαπΠρ., Μογίου, ἸΓαἷεί, Ῥθπη, ῥαπγ6, Κσπά., Μ. 

ὃ α Τῃο {ππιριβίοῦ 1”. Τὸ βάπτεσμα. Θεθ οἩ. ὃ : ἃ, ποίθ, 

τα «ποπ ἐξ Μ. Θο ἐξ η Βιςύ οἶαιβο οἳ εοπίσησο, Ἰαπᾶ, 

Άπσαθ, Όμαιρθ, Βεατ]εῖῦ, Οαπαρ., Νοτίου, Ἰγαχκεί, Ῥδηυ, Ρίο, 

ΦΩΥΥΟΣ, Τον], Μ. 

} απιους {μθπιδε]ναρ;” πρὸς ἑαυτοὺ. 8ο (Β. Ῥ.) ν. 14. 

Αποις, 1Ἴοπ]., ἸβεΙεγ, Οαππρ., Μ., Ἰακεί., Ῥεηη, Τ]ο 5εμίεποθ 

συνεΛογίσαντο πρὸς ἑαυτοὺς ΠιαΥ Ὦο τοηᾶσιοᾶ πποιθ Πέογα]Ιγ, 
4 8ιοΥ. τοαςοποᾷ ἰοαοβιθς απιοΏς (ο. Ὦγ) ἐλοπιβε]νος.” Τίς {5 

βηραοςοᾷ α5 αἩ αἱίουμαίίνο, ια γουῦ ἷα ο Ῥαναᾖο], Ἀίανς 

1 «81, {8 αἰπιρίγ ἐλογέξοντο, ""1ἱι6Υ οι τευβδοπίησ. 116 

6μαμσς, ούθνατ, πὙοι]ά ποῦ Ῥό ἱππρογίαηί, 

κ ΤΙ το ϱηΥ;”. ἐὰν εἴπωμεν. ἍΤμοπιβου, Ὑεείαγ, Βοσχ]οξί, 

Οσαπιρ., Νοτίου, Ἰ)α]κοί,, Ῥδμῃ, Φ4η7ευ, 



{ 
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κΙκα ΖΑΜΤΕ) ΥΕΒΕΙΟΝ. 

Ένοπι Ἠθατον; Ἠο π]]] ραφ, ΓΗΣ 
ἴιεπ Ὀρ]ίονοςά Ὑο Ἰίπα ποῦ ὃ 

6 Ῥιέ αηά 1ξ νο δα, ΟΙ πιθη; 
1] πο Ῥεορίθ πι] είοπο τς: {ο 
ειογ ὃο Ρρετεπαάθά ναί ζοἶη πας 
ϱ, Ῥτορ]οῦ. 

Τ Αιιά ιο αποπογοᾶ, ΤΠαῦ 
Ώι6Υ οου]ᾶ ποῦ {611 νν]σοπος ἐξ τα». 

δ Απά ἆθδις ραῖᾶ απίο {]ιδπι, 

Νεϊλος 161] Ἰ γοι ὮΥ πια αἱι- 
ἠιοτϊγ 1 ἂο νεος ήπος. 

9 Τ]ει Ὄθσαα Ἱι {ο 5ροα]ς {ο 
{πο Ῥθορίθ 5 ῬαναῦΙα: Α. οο- 
ταΐπ τπαη Ρ]αηίοά αν νἰπογατά, απά 

οἱ 16 {ονέ]ι ο Ἱπεαπάᾶπιση, απᾶ 

ποηύ Ἰπίο ἃ {1 σοπη αγ {ος α Ἴοπς 
πιο, 

10 Απᾶ αἱ {ως 56ᾶξδοη το 5εηΐ α 
εοτναυί ο ἴ]ιθ Παδραπάπιοῃ, θιοί 

Ώ16Υ ε]οπ]ά σῖνο Ἰήπι οἳ νο (ας 
οἳ Εἶνο νίπετατά: Ὀα6 ἐς πισραπά- 

π16ηΏ Ώθαί Ἠήπι, απά 5ουῦ Λέπο ΥΑΥ 
επρίγ. 

σπΕΠΙς ΤΗΣ. 
5 - / Φ » 

οὐρανοῦ, ἐρεῖ «ιατί οὖν οὐκ 
. Δ ΔΝ 

ἐπιστεύσατε αὐτῷ; ὃ ἐὰν δὲ εἴ- 
» 2 / .- « 

πωµεν, Εξ ἀνθρώπων, πᾶς ὁ 
Ν / Φ 

λαῦς καταλιθάσει ἡμᾶς. πεπει- 
/ / 3 ᾽ / 

σµένος γάρ ἐστιν Ιωάννην προ- 
΄ . ο γή ΔΝ 3 / 

φήτην εἶναι. Καὶ ἀπεκρίθη- 
Ν Σο / { 8 Δ 

σαν μη εἰδέναι πὀθεν. " καὶ ὁ 
υ ο 4 υ α 4ος 5 4 
Πησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐδε ἐγὼ 

/ ς .. 3 / 3 / - λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα 
ποιῶ. 

ϱ 5): ι λ ν 9 Δ 
Ὥρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν 

/ ΔΝ Ν { 

λέγειν τῆν παραβολὴν ταύτην" 
3/ { 5 , 3 
Άνθρωπος τι ἐφύτευσεν ᾱμ- 

ο ν 3 ὁ- /) 9 Ν 
πελῶνα, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γε- 

Α / / 

ωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησε χρὀνους 
ι / - 

ἱκανούς. 3 καὶ ἐν καιρῷ ἀπέ- 
Δ Δ Δ - 

στειλε προς τοὺς γεωργοὺς δοῦ- 
Ν - - - 

λον, ἵνα ἀπὸ τοῦ καρποῦ τοῦ 
ο ο Αα ᾳ Ν 

ἀμπελῶνος δῶσιν αὐτῷ: οἱ δὲ 
-.. / 5 ώ 3 / 

γεωργοὶ δείραντες αὐτὸν ἐξαπέ- 

υ] 

ΒΒΥΙΡΕΟ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

Ἡθ βαγ, Ένοπι Ίθατομ, ο 1 
5αΥ, ΤΗΥ, {μαπ, Ι41ᾶ 7ο πού Ῥ6- 
Ἡστο Επι] Βπίν 1 πε αγ, 
"Ἔνοπι πθη; αἲ] ἴῑιο Ῥεορ]θ 11 
5ίοηθ 8; {0Υ ο{16Υ ατθ Ρ6γρυαά- 

εἆ ναί ζοηῦ πας α Ρρτοβλεῦ, 
Απᾶ 116Υ αηςποτεᾶ, {μαῖ 5{11ογ 
ἀἷά πού Ίεποπ π]επσθ ἅ ας. 
Απᾶ ὧερις εαϊά {ο παπι, αΝοὶ- 

ἄιετ ἆο ΙΤ {6Η σοι ὮΥ π]αῦ αἲ- 
Ὠοτ1{γ 1 ἆο ἆμερο {Ἠϊηρβ. Απᾶ 
θ Ῥοσατ {ο δρθα]ς "15 ραταΡβ]ο 
ἰο {πο Ῥθορίο; Α. παη Ῥιαπίοά 

α ν]πργατά, απᾶ «Ίος 16 ου το 
Παδραπάπιθη, απᾶ "γουῦ α,τους 

{ογ α Ίοπο Ὠπιθ. Απᾶ αὖ ἴο 

8θαδοη, πο 5οπύ α 5ογναηί {ο {ο 

Ππβραπάπιδῃ, {πα "ὔμογ πιστή 
βῖνο Ἰΐπι "δοπιε οἳ ιο {ναί ος 
Όνο γΙπογατᾶ; Ὀπύ νο πυβ ραπ” 

ΠΟΠ Ῥοαί Ἠϊπ, απά εοπ ἀὠίηι 

6 

/ 

11 Απᾶ ασαἶη Ίο δοηΐ αποίἹογ] στειλαν κενὀν. 
Βοιγαπῦ: απ {ου Όσαί Εέπι αἱδο, το πέµψαι ἕτερον δοῦλον: οἱ δὲ 

. / . 
καὶ προσέθε- απαΥ θΠΡΙ. Απά ασαίη Ίο 

8ου απού]εί εουναπῦ; απά {αυ 

1 4 ᾷἷᾷ σθ ποῦ Ῥε[θνος” ἐπιστεύσατε. 

οτᾶςν οἳ {πο νοτᾶς. Θο ρανα]]αὶ (15. Υ.) Νας 11 «81. ὙΝοαξίσσ, 

Κεπά., Βοαι]οίί, ουΐοῦ, Ἠαἷκοί, Ῥθπα, Πἱοἷς., Ῥανγου, Μ. 

πι ϐ ϱηᾶ ” 15 πηπροθεβα]γ απά ἵπιρτορευ]γ Ρρίασθά αἲίατ “ Ῥαΐ,” 

ἵη 11ο Ἐ. Ὁ. Τὸ νας οορίεά ἴεοπι Ἔγηβαίς,. Οπιιίοᾶ Ὁγ Θατρο, 

Ὑγοδίεγ, Ὀσαχ]θίό, Ὑουίου, Ύπυκοβ, Ῥοεηη, Ὀίοῖς.,, Τογα]Ι, θα- 

ει, Μ. 

5 α Ἔτοπι τ Ἔξ. 

ο «μεν ατο ρειβιαάθά ;” πεπεισμένος. “ΤΗςΥ ὃς ρειοπαᾶες ” 

ἳ6 πησιαπιπια σα], αοοογᾶἰηπασ ἴο Ῥτοδουῦ Ίδασο, «ΔΙ ]αΐὐου Ἐησ]ίς]ι 

παμθ]αίους πανο οπαησεᾶ “ ϱο ” {ο “ αχο,” 

968 ν. 4, ποίθ Ἱ. 

Ρ 6 {με ἀἱὰ ποῦ Ίηος ;”. μὴ εἰδέναι. Θπαιρο, βοατ]είή, ου- 

ἔοι, ἸΤακοαί, Ῥεπυ, Αὔσας, Ν., Ῥαγου, Το] να] (” Ίου που ”). 

Θ, Έτι ὁ 118 πο θαταἰεαῖ ;” 106). πο δαδίαα;. Ώο ἸΓοιίς, « εἷς 

πναθείοα πὶορί :”. Βο]σ., “αἰ] πἱοῦ οἩ αν]θίου. 

4 Νοαϊμου ο Τ {ε][ γοι;”. Οὐδὲ ἐγὼ Λέγω ὅμτν. 8ο ρατα]ἰεὶ 
(0. Ύ.) Μας 11 τ 38, ἘαρΏουγ απᾶ 6056 ἵπ οηπηοἰα{ίοη ἄοπιανὰ 

ἐς ατναπαειηθηῦ. Τί {5 ἐἶνας οἱ Κομᾶ., Βοαπ]οίέ, Ῥοπα, Μ. ΊΠο 

Ὦ, Ύ. οορίοᾷ 'γηᾶα]ο, 

τής ραταὈ]θ {ο ἐς Ῥοορ]ο!”. σρὸς τὸν Λαὸν-- παραβολὴὺν 

18 αιγοησοποηΏ 16 πορίοᾶ ας {1ο παζηγαὶ απᾶ πξυσὶ 

Βο Ἰοβ]ογ, Θοατ]εί, 1 ουίου. 
τηύτῃ», 

ου6 Τη Ἰπο]]ς]ι, 

επι, ΨΠίοη {9 Ιοϊπεῖ {ο Ἀνδρωπεός, ἵτ ἐἶπο Τοχί. Ἠεοερί., ἵς 

Πμῖς ἵδ ιο πανα] | οαποε]οᾷ Ὦγ πΙοςὺ., Ἰαο]πη., ΤΗ9118, Βομοίσ, απο], ἀξομει, 

πιέπι,, Αονῦ, απά Φομοῦί. Τό ας Ῥτοραβ]γ οορϊεᾶ {τοπι ΜΤαίί. 

«21 τ 88, απᾶ Ίνα οσο) ΊπΙρτορονΙγ τοαϊπες Ίθγο. 

«οἱ 16 ού; ἐξέδστο αὐτὸν. Ὁο ἴη ρατα]]ε], λπαν]ς 12: 1. 

Άπσας, 9μαχρθ, Ἰ)Γοδίογ, Ἰδοσίου, ὙΓαἰκοί., Έ σημ, {ομᾶ,, Σον α]], 

Μι ΘΑΥΥΟΓ. 

α «νο αρτομάς”. ἀπεδήμησε Ἠοῦ., Ώππρατ, απᾶ Τήἀςιὶ 

(Ώωεχσ.), Τποπι. Ἐνοίδομ.: “Ῥετγοπετο ριο/οίδοογ) 

γα {ῃοσ πιὶσΏῦ σἱνο;”. δῶσεν. ΊΝοβίεγ, Νοτίου, Ὀίσ]ς. 

 ροπιε οἱ πο ΠΠ ῦ ς”. ἀπὸ τοῦ καρποῦ. Τ]ηοπι,  δοπιθ ΟΕ 

ιο ῃτοᾶυσί. Ώς Γαία, ἵη 61 Ῥατο]ε], Ματ] 12: 2, “ 6ἱη6 

Τ]ιο]---νου ἆσπ Ἑτῆολίθη.” ΊΤ]ιο {ο]]ονίπο ποῦο ἵ6 οορίεᾷ οι 

ιο Ῥογίεῖοι οὗ Ματκ 19191 “Α Που γουρς οἳ γειοϊυίηρ, οἳο,, ἀπὸ, 

Ὀθίογο α βᾳοπἱήνθ, οοΠΥ675 {ιο Ἰάεα ἰ]ιαῦ α. ρατῦ οἳ ια ἔήης ἰ6 
τοραϊνοᾶ ; τὶς οὗ τὲ αοοτδ. Ὀοίηρ πμἀρτεῖοοᾶ, Ἐαιἡ. (αναπι,, 2199, 

δ, ο). Τα πο Ἐαςί, τεη {5 ποῦ ραίᾷ 1η πιοηΏαΣ, Ῥαἳ ἐπ Ἰύπά. Το 

Ριοριϊείου τασαῖνοα α Ῥοτίοι οἳ μα Ῥγοᾶπος, {ον 19 νο ϱῇ ἐ]μο 
Ἰαμά. Τι ρατα]ο], Μαίέ, 2ἱ : 84, λαβεῖν τοὺς μαρποὺς αὐτοῦ, 

αἱοαίά Ό6 γοπάεταί, «ἰο τεσσῖνο Ἡΐς Γαϊίς. Βο Ὑγακοί, Μαῖί, 

21 : 84. ορ Ῥ]οοπιΐ. (Ν. Τοςῦ., ἐπ Ιοσο). Βασ] Ρ]αδος ας /ἴο 

ἴα]κα οἱ « ἰο νεσοίνο οῇ) ἔποισ]ι [απἱαγροᾶ ὮΥ πιθαης οἳ 11ο 

Ὦ. Ῥ., απο πενοτίμοἷθςς γιο]αξίοπς οὗ οἳς Ἰάΐοπι, απά Ίαγο πονατ 

Όσο 5ο ΄ παἰαταζοᾶ;' α ἐο αο(αἶνς ϱἨΥ οαΓΙΘΠΟΥ 11 6ΟΠΥΘΥΞΑΙΙΟΗ 

ου ποης. ἴα αἲ 6ος οπξες, ’ Ῥατί οἳ 'Ῥουίοᾳ εἰπου]ᾶ Ῥα 

Ρίασαᾷ αἴίου πο Υογς.” 
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ΚΙΚα 5ΑΝΜΕΡ) ΥΕΕΡΙΟΝ. 

απᾶ οπἰτθαἴεᾶ Λύπο εἸναπιθία]]γ, απᾶ 
5οπῦ ζίπι ΑΨΓΑΥ θπιρίγ. 

19 Απά ασαῖῃ θ 5οηΐ α ἡπ]τά: 
αηᾶᾷ ἔπου πγουπᾶθᾶ Ἠϊπι 9ἱδο, απᾶ 
οαςύ Λύπι ο. | 

19 Τ]ου εαϊᾶ ἴἶο ]ογτᾷ οἵ ἴμο 
γἰπογδτᾶ, ΊΓπαῦ ενα]] 1 ἀοῦ 1 πἩ] 

"Βοπᾶ τΥ Ὀο]ογθᾶ 5οη: 1ΐ 187 Ὀο 
016Υ. ση] τοΥοχοποθ ᾖήπι ΠΟΠ 

Ώι6γ 566 Ἠΐπι,. 
14 Ῥιΐ πἶεα {νο Ἠπςσαπᾶπιθη 

βαπ Ίπι, {ου τοβδοπθεᾶ απιοπς 
Ώιαπιδοίτος, εαγίηπσ, ΤΗΙ5 ἵς Βινς 
μαῖσ: οοππθ, 16ῦ ας. 111 πα, ῑναῦ 
ιο ἱπ]ογἱέαπσθ πιαΥ 96 0118. 

16 Βο 1ι9Υ οαδύ Πΐπι οὲ οἱ {16 
τἰπογατᾶ, απᾶ Ι]]οά ών. Ὑ]αῦ 
Ώιογαίοτο εἶνα]] ἴμο 1ονά οἱ (ο 
νἰπαγατᾶ ἆο ππίο [ιθιη τ 

16 Ἡε αμα]] οοπιο απᾶ ἀοβίγογ 
Έιθςο Ἠπςραπάππεν, απᾶ 5Πα]] σἶνο 
{6 τῖπργαχά {ο ολους. Απά σοι 
ἡιοΥ Ἱθατά {έ, ιεγ βαῖά, αοά {ου-[» 
Ρί 
1 Απᾶ Ίιο Ῥολοἷά Ίλοπι, απᾶ 

βαἱᾶ, Ἰν]ιαῦ 15 μῖ5 στ θιαξ 15 
αρ έέο, Ἔ]ο βίοπο σηῖο» {6 
μή] ᾶ ου το]οοθᾶ, ἴ]ιο 54118 15 Ἰ6- 
60Π1Θ ἴ]ο Ἰιθαᾶ οἳ {πο οογπος 2 

αΡΕΕΕ ΤΕΣΤ. 

κἀκεῖνον δείραντες καὶ ἀτιμάσαν- 
τες ἐξαπέστειλαν κενόν. ᾖ καὶ 

προσέθετο πέμψαι τρίτον’ οἱ δὲ 
καὶ τοῦτον τραυματίσαντες ἐξέ- 
βαλον. ή εἶπε δὲ ὁ κύριος τοῦ 
Ε - /) , / 
ἀμπελῶνος, Τί ποιήσω; πέµμψω 

Ν ./ ΧΝ / / 

τὸν υἱὸν µου τὸν ἀγαπετον' ἴσως 
- / . / 

τοῦτον ἰδόντες ἐντράπήσονται. 
14 5 / ΔΝ 3 ἃ ς ΝΔ 

]δόντες δὲ αὖτον οἱ γεωργοὶ 
/ Χ « ΝΔ / διελογίζοντο πρὸς ἑαυτοῦς, λέ- 

γοντες, Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονό- 
μον" δεῦτε, ἀποκτείνωμεν αὐτὸν, 
ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ κληρονομία.΄ 

δ / Ν 

16 Καὶ ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔξω τοῦ 
3 - ο “1 5 
ἀμπελῶώνος, ἀπέκτειναν. Ίἱ οὖν 

/ -- / . 

ποιήσει αὐτοῖς ὁ κύριος τοῦ ἆμ- 
- 16 3 / χο» 

πελώνος; Ὁ' ἐλεύσεται καὶ ἄπο- 
Δ ΔΝ / 

λέσει τοὺς γεωργοὺς τούτους, καὶ 
΄ Ν 3 - 5 

δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις. 
/ Δ 5 Χ 

᾿ Ακούσαντες δὲ εἶπον, «Μῆ γέ- 
Τε ... / -- 

νοιτο. Ἱ Ο δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς 
9 5 Ν 

εἶπε, Τί οὖν ἐστι τὸ γεγραμµέ- 
. / ο ς / 

νον τοῦτο, «4ίθον ὃν ἀπεδοκίμα- 

«| 3π18Σ Ῥεοσπιο 0115. 

σαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγε- 

ΒΒΥΙΞΕΗΡ ΥΕΕΒΡΙΟΝ. 

ροαύ Πΐπι αἶσο,απά "Πατίης Παπά- 
ὶοά Αὖπι 5ἱαταο[αῇ1γ, 5ου ᾖάπι 
ΑΙΥΑΥ θπρίγ. Α πᾶ ασαἲη 1ο 5εηῦ 13 
α ἐμνα, απᾶ που πΨουπᾶθά 11 
4ἶδο, απά οαξί ῥάπυ οί. πει 

βαῖᾶ {πο ]ονᾶ οἱ {ιο νἰπογατᾶ, 
Ἠγ]ιαῦ 5ια]] Τ 4ο 1 πΠ] βοπά 
πι Ὀε]ογθᾶ 5οἩπ, 7Ρ6ΓΠΑΡ5 ἴΠ6γ 

ψΙΠ ταγογαποθ 1ήπη, Ἠηθη {Π6Υ 
φοο Λάπι. Βαΐέ π]θι {ο Ίας- 
Ὀαπάπιοη βα Ἰήπι, ἱΠ6Υ τ6ββοΏ- 

θἆ απιοπο {λαπιδε]νες, 5αὖίπο, 
Τπϊς 16 ἴῑο Ἠοαίν; 90116, 16ὗ 5 
ΗΠ. Εϊπι, ἐἶναί Όιο Ἰπθγαπσθ 

Απά Όιογ 
σαδὲ Ἰήπι οαῦ οἱ ιο νηογατά, 
απά Ἰ.]]οᾶ Ἠΐπι, Ἰμαί, (μετς- 
{οτο, απ] νο ]ογᾷ οἳ {ο ν]πο- 

γαινᾷ 4ο ὮἩρ Ὁν]] οοπ1θ απᾶ 
ἀθβίτογ 6ιαξο Ἱπςραπάπιεη, θπά 
εοῖνο {ιο γπογαγὰ {ο οἱμθιδ. 
Απᾶ πλθη {που Ἠθατά 1, ιο 
βαἱᾱ, «ΒΥ πο Ιπεαπδ{ Απά «οοῖς 
πο αἱ ἴμοπι, 116 δαά, !Ἠλαῦ, 

ἄνοι, ἵς πῖς ναί ἵδ πα δομ, 

Τμο βίοπο πο] 16 Ῥπ]άσοιβ 
γο]εσίςς, 5μὶς "αι Έοσοπιθ 

--ᾱ 4 

μα τ 

Συ Ἰωγίης Ἰαπᾶ]θά---εἹαππεβι]]γ ; ἀτιμάσαντες. 
(8. Υ.) Μας 1214 (ἠτιμωμένον, ἀτιιόω). 

10 16 τεραχᾶρά ας εαρετίου {ο Ῥήχαςθ 6 {ογοῖρ]ο αμᾶ Ῥειβρίοιοῖς. 

πηγ. οἴλευ, π]η]ο]ι ας Ὄθοι απιρ]ογθᾷ ὮΥ 1αΐο ἐγαηβ]αέους. 

8ο Ρρατα]]ο] 

Ἰπής Ιἱοπωί]ο 

4 α Ἑγ πο πεαης {” 

{0 Ραςς 1), 

«“ Ῥη- 

Μ., Βαπσον. 

Ίγιᾶα]θ) πηποσθεδαν]γ Ἰπήσοᾶπσος [νο Ὀΐνίπο παη]ο. 

16 ριἠνα]επό {ο ἴνο Ἠεῦνουν τρτοπι. 

Ι4ὴ γἔνοιτο (ἐ1εγα]], ' Μαγ 19 ποῦ σοπι6 

Το τεαᾶῖπα οἳ ἐ]ιο Ἡ). Ὑ. (οορῖεᾶ {τοπι 

Τ]μο Ῥταξο 

(5ο Που. Ν. Τοςί) Ἱπ {1ο 
ἐθαίρᾶ”. 15 απ]ίο «ορβο]είθ, ἵπ {ιδ 865 οἳ {λίς Ῥάδεασο, απά 
Ἰοείάθς 115, 16 ἵ5 πού α5οᾷ γη] α. γε ἀβογεηί εἰσηὶβοαίῖοη. 

"με ραγδοῖρία] οοηβἰτποῖοι οἳ λθ {οσῦ 1 τοἰαἰπεᾷ, α5 εχαοῦ, απᾶ 

πιοτθ εαρ]ιοπῖοαδ ὤλατ ελα τειὈ πγου]ᾶ Ῥο. Θο ὅ, Ἐν. 

” 3 Σ «ροαρθ;” Ἴσως. Ἅμεδιεν, Θοδη]οξέ, Ῥθπη, Τ]οἷς., Τ1ο]- 

παὶ, Μ. ἨΒοῦ. (1μοχ., ἐπ υειῦο). Βερῖ, {ου Πρην. ἄεη, 82121 

(Βερί. 86 1 20). Ἠου. Ν. Τρί, 5η, 

5 «ππαγ Ὀθοοπιθ:”. γένηται. 89 Ῥοῦ. (Ἠοχ., γένομαε, ἐπ {ο60) : 
“αγ Όειοπιό οωγς” Τὴθ ταᾶῖοαὶ 8εηςθ οί πα νεο (ετῇ 15 
αρρτοραίθ Ἠοτο. Ὑπ]ς., Ένας., Ῥοσα, Βομούέ, ἄκομεν, “ βαί ;” 

Ῥε]ρ., “ ποτᾶρ) 

» ἁπτ]]- ἄο ς”. ποιήσε. Όματρε, Τμοπιδοηῦ, Θοστ]εξί, ἸΓοξ]ου, 

Οαπιρ., Ῥεπη, ν οτίοµ, Ἰ/ακοί,, Ὠἱοῖς., Ῥανγου, Πεπά., Απρας, Μ. 

απ] οοπιο;” ἐλεύσεται. Θμαχρθ, Έποπη., ἩμοδΙοΥ, Βοαν]εῦῖ, 

Ῥρημ, Ν οτίος, ὮΓαἷκαί,, Κεμᾶ,, Μ, 

ο μοἶνο;" δώσει. Ἀο αακ]]ατγ ἵς τεαιήνθά Μα είς ται, 
6ο Κεπά., Νοιίοῃ, ΤΠοπι., ἸΓα]κος 

Ταῦη Ὑειδίους ἴξ ἶς τοπάσνοᾶ ὮὉΥ «Ἀγείε)” «Κο βα!” («Έαν δε 

1913. αγ 16 ποῦ οόπιο Το ραςς!”}. Ῥεὶς. “ Ῥαί 1ϊ] νεγπα!” ο. 

Ἰλαζία, “ Ώας ραἱ {ουπο!”. Β.Π, “0α) αἴηξθί παάνίεπηρ {”. Τρα5., 

“Ίο 5ρα [αεί]. Ῥίοδαιῖ, α.Οοξὶ που σα!” Τα],  ΟΝ Ι ποπ εἷα 

οορὶ!”. Βδι., ]ὁσι Ἰθσιό Β (" Μαγ 6 πού 061”). Ῥαμ., “ αἰά 
ἀθί αἰάτῖς εἷκοο!”. Τι πΠΙ ὓο οὐσοινεᾶ, ἐαξ Ίπ ποηθ ΟΕ {1ιοξθ 

νθγβίοης, ἵς 116 παπιο οἱ 119 Τοί{γ Ιπίγοᾶιοβά, 116Ύ αἲο αἲὶ πιοτο 

[ἀεγαὶ ἴπαπ 9 1. Υ. ἳ 

5 «Ἱοο]ίης αἲ;”. ἐμβλέψαρ. ΆΈματρο, Ἐοῦ., Τά48ε]. Ῥνοαίδοι.: 
« Ἐμβλέπω τινέ, ἵπ [ασΐεπι αίοα]ας ἱπαρίοίο.” Το ρανοῖρίαἰ 

οοηβἰγιο[ίοη {6 γθαπεᾶ Ὦγ Τποπι., Βοαπ]θίέ, Οαπιρ., Ν οσίου, Μ., 

Τηδ]ννο]]. κ ι 

{αμα ἐἴνδη τί οὖν. . Τμ ογᾶσι οἱ ἐἶνο ἑαχί {8 πποβῦ 
αρρτορηαΐθ, Βο ΤΙΟΠΙΣΟΠ, Ῥεπη, Οαπιροσῇ, Νοτίου, ΒΑΥ6Σ, 

Κεπά., Μ. 

ξ κ Ἠηήςς” οὗτος Ἐεπᾶ., Ώματρθ, Μ., Το νο]. 

Αηςας, Μουίοη, Θαπγογ. 86 Ἀ α λαΐἩ Όθοοπιθ:” ἐγενήδη 

οἳ. ά τ 94, ποίθ. 
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ΚΙΝ ΦΑΜΕΒ) ΥΕΠΕΙΟΝ, 

186 λογους βἰνα]] {π]] προν 
ἐἶιαῦ «ἴοπο, δα] Ὦο Ῥτοθη : Ῥαί 

Όη ΨΠΟΠΙΟΘΥΟΥ 16 θἶνα]] ἑα]1, 16 πῖ]] 

ρτἰπά Ἠῖπι {ο ροπάογ. 
19: Απᾶ {πο ομ]οξ ρτίθδί5 απᾶ 

ἴιο 5οχ106ς {16 64π1θ Ίου βουσ]ῦ 
ἐο Ίαγ Ἰαπᾶς ον Ἠάπας απᾶ {16 
{εαχγοᾶ {9 Ῥεορ]θ: {οτ (16 Ῥει- 
οθἱγοᾶ λα Ἰδ Ἠαά 5ρο]κοη Ες 
Ραταδβ]ο αραἰπςί οτι. 

20 Απά {πογ παίσ]ιεά ἠέύπι, απᾶ 
βοπὀ {οτί βρίθς; πίοι οι] { 
{θίση. {πεπιδο]νες πδύ πῃθη, Όιαί 
{αγ πιῖσ]ιζ ἰακο Ἰο]ά οἳ 115 ποτᾶς, 
ια 5ο λογ πισ]ιε ἀεμτον Πάπα 
απ{ο ἴπο Ῥούοί αιπᾶ ααἰπον{γ οἳ 
ἴιο ϱονθγποῦ. 

2ἱ Απά αγ αξ]κοᾷ Ἠήπι, καγίγα, 
Μασίαυ, πο Ἰκποι λαοί ἔποι 5αγεξέ 
Ἀπᾶ {δασ]εςσέ τ1β]1γ, ποαϊ(μετ αο- 

ΠΣΕ ΤΗΣ. 
/ ᾽ Ν ..! γα 

νήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας; 39 Πᾶς 
Δ Α 9 

ὁ πεσὼν ἐπ ἐκεῖνον τὸν λίθον 
/ » ἃ ΑΛ 

συνθλασθήσεται. ἐφ ὃν ὃ ἂν 
Α΄ ’ / 

πέσῃ, λικμήσει, αὐτόν. Ὁ Καὶ 
ἐζήτησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
γραμματείς ἐπιβαλεῖν ἐπὶ αὐτὸν 

τὰς χεῖρας ἐν αὐτῇ τῇ ρα, καὶ 
3, / Ν ἕ / 3/ ς 

ἐφοβήθησαν τον λαον’' έγνωσαν 

γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παρα” 
βολὴν ταύτην εἶπε. 

20 Καὶ 7. αἳ παρατηρήσαντες ἀπέ- 
. / 

στειλαν ἐγκαθέτους, ὑποκρινομέ- 
Δ 5 σ.... 

νους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, ἵνα 
” / » - / . Ν 

ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λογου, εἰς το 
παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ 
ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος. εἳ καὶ 
ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες, 4Αι- 
δάσκαλο, οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶν λέ- 

γεις καὶ διδάσκεις, καὶ οὐ λὰμ- 

ΈΒΝΥΙΒΘΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

{μμο ο]ίθε οΟΥΠθί:Φίοπε ΤΝ Πὸ- 18 
ονου α]]οί] οἩ (λαξ δίοπο Σπ] 

Ῥο ἀαε]ιοᾶ ἴὰ Ῥίοσς; Ὀπέ οἡ 
ἨἩοπηβοθγθς Ἡ{ {α]16Η1, 16 ση] 
οτ]πᾶ λάπὶ {ο Ῥοπάθ; Απά {16 
ομί6ᾷ ρυ]οςί5 απᾶ κοτῖθς 5οὐσΏῦ 
{ο Ίαγ Ἱαπᾶς οἨ ϊπι παΐ ιαὶ 
νο ίππο, Ὀπό {ογ {θατοά έλα 
ῬθορΙο: {ου οὔιθυ Ἰπθοή {λαῦ 
Ἡθ Ἰιαά εροϊκεπ {5 ραΓαο]θ 
ναδαἱηβύ ἐοτη. Απᾶ ἴιου Ἱναἰο]- 
δᾷ Λώπ, απᾶ δοπέ {οτι δρίσ8,. 
πνμο {δἱσηθᾶ {πεπιδο]γός »ἴο Ῥό 
"ἠσλίθοι» «ὔπεη, ναί Ἴμ6Υ ποὶϱΏ 
ἰα]κο Ἱοἷά οἱ ]ῖς ποτάς, "ἵπ οτᾶθς 
τιο ἀθ]ίτου Βϊπῃ πρ {ο ἐλο ροπος 
απᾶ αιζλογΙϐγ οἱ {6 ᾳοΥθιπος. 
Απᾶ {6 αφ]κοᾶ Πήπι, δαγίης. 
ΤΈοασ]μον, πο «που ἰλπαῦ "ποια: 

βρεα]κοδέ απᾶ {θασ]εσύ τἱσ)/{]γ, 

0 
στὸ 

κὠ: ὶ 

Φο Ἔθηη, α΄ ας ο αρ νο. ἄπιθ 
ου ᾱ 
ἐν αὐτῃ τῇ ὤῤᾳα. Ἡ «νο ολῖοξ οοπει-δίοπε 2” εἷς πεφαλὴν γωνίας; 

Ἰωγάοσίς, Απο [οοπ]ίης ποῖο ο ἴλα ράναΙεὶ ραέξασο (Ματίς 

12 110), 1 οορἰεᾶ ἔνοπι {πο Ἠονίείοι: “Το οἶίοί οογπεῖ-δίοπε; 

κεφαλὴν γωνία. ἈἨοῦ. (ἀκρογοναιοῖ): 'Κεφαλὴν (- Όκα 
Ῥε, 118 : 49) τοῖς ποῖ Το {1ο Πέβ]εε Ῥοϊπε οἵ σορύπβ, Ὀαξ {ο 

Ώιο ηεαά οἳ {ωποίῖοτι οἳ ἴλι ἴπο πα]ίς ο ο Ῥαἱαίπσ. Ίνο βαρρ]θ- 

πιθηί /εἰσπε" ἶ6 ἴλκον ἴτοπι έπο Ὦ, Ὁ. οἱ Ῥα. 116 1: 2203. Ἰσπᾶα]ε 

απᾶ «οπονα, “6 πθαά οογησι-είοπθ.”. «Α αμεγπα νε τεπάρτίης, 

αᾖνθ οοτηθι-ςίοπθ.” 

2 ο {αοῦα 
ει, Μ. 

οπάτίοῖς, Τ]οπι., Βοατ]οίέ, Ῥευπ, Θαπ- πεσὼν. 

κ απ] Ῥο ἀλε]ιοᾶ {π Ῥίοσθα ;' συνῦλασθήσεται, Ἐεπᾶ. ο 
Ἰπαίία, “ π]νᾶ θχβομπιθιοτὲ Ἱποτᾶσα , Ἰμΐμεν, « π]νά σοιβο]ε]- 

Ίθη:”. Τ065., “56 Ἰατά Ῥεᾶασος ; Τβ]., “ ραγὰ Ἱπ[απίο” Ἐοῦ. 
(Ίμοκ., ὧν οετὸο) : “Τὸ ογιῖν ἰοσείλργ, ἴο αασ]ι ἵπ φέρορς. ῬΒβΒΟΥΥ 
(ἴωοσ.): “οηῤμηρογ” Ὑακαί, « πῖ ο Ῥτοῖοα {ο Ῥρίΐθοες." 

Τ16 τεπᾶετῖης οἳ ἐν Ἐ;. Ῥ. ἶε έου {δείς Τ19 δἱπιρ]ε τοιῦ δλάω 

ἵς ἀοβποᾶ Ὦγ 1ᾶάσ]], {ο ογισῇ, ὀγτιίδε, Ῥουμᾶ; απᾶὰ Ὦγ Όππδας, 1ο 

ὀναῖςε, ὀγεαί, ογακὴν. ογεα] 1 ρίεδ. ΤϊΠθ Ῥτθροβἶοα σὺν, ἵπ 

οοπιῤραϊ]ου (Ἠ98., Τ9Σ.), ἀεείσηαίος “ οοπηρ]εῦθηθες ΟΕ 8π αοὐίοη, 
αἱοβείλογ, οἩ ΥΕ βἰἀ6, το]οίῇ, απᾶ ἵς ἴπας Ιπίοηεϊνε ; 6. 6., συµ- 

πληρόω, συγκαλύπτω." Ὦ6θ {ο πςθ οἳ ἐλίβ γειὮ, Βερί., Μο] 

δ15, Τί 16 τεπᾶειθᾶ {π 116 Ῥαξεαρθ Ώο[οιθ ας Ὦγ οσα, 0ὅδο]ιση, 

απ Βολοῦῖ, “ οοπ[ήησθίατ.” Ῥαδος (συνθλάομαι) 8Η78: “εις 
ἐπίεγργος (Ἠ]ετου,) πο, 20 1 18, οοε οοπαπαβεαδίας. δεά 

κυριώτερον τεάδαν οοπ(ἠπροίαιν, «Άαπι τὰ δλαστά «4γἰςἰοἰεῖί 

σωπέ, ὁμς ἴπ Ἰγιδία ἀῑεϊειωηέ αἱ οὕγωπι, ρἰασίω.. Ἐπἰποὶ (ἵτπ 
Ρατα{]θ], Μαέ, οἱ τ 44): “ζοπαπά 

1 αῑὲ Α1Ι6Ην:” πέοῃ. Ὀδαη]δέέ, Νσέοη, Ἡ. 

᾿Ῥακοβε]ά, Ἔϊιο 
οπγαπρεπιεπῦ ὁᾷ {πο {θχέ {9 αζορίεά Ἡογς, 

α ἁ Ῥπέ ς. καὶ 8ο Ῥατα[οί (8. Υ.) Μας 12112. Α5 ἀπ 
ἀ]ονήαίνο Ἰοπάσνίηδ, “ απά Ψεῖ” 8εο οἱ. 11 «46, ποίς, ᾿ 

ο «11ο ΚΠΟΝ ;” ἔγνωσαν. ο ρατα][οί (Ἠ. Ῥ.) Ματίς 19 112. 
Τποπι., Ώμανρθ, Ὑπεε]εΥ, Ῥθηως, Ἰοτίουῦ, αεί, Ἐεπάτίοῖς, πμε]- 

γα], ΜΜ. 

5 αρσαϊηρές” πρὸδ, 1ο τοπᾶοηίἡᾳ ὁξ ἐὲ Ἡ. Ύ. Ἰαῦ Όθεα 
τοἰαήαθᾶ Ὁγ πααὴγ οἱ πό 14ἱοὲ Έα. ἐξαλε]αίόις. ΒΠΙ, “ ὰδ Τὸ,” 
οὗ “τεβρεοίηρ,” 16 θα σοσίθᾶ αἲ απ ἀλειπά το τοπάεηπα. Βου 

οὐ, 14 : 6, ποίς: 

ἃ πηο {ερᾳηςά Πιθή]ξο]νόδ;” ὑποκρινομένουέ ἑ ἑαυτοὺς, Βλανῥο, 

Μ, «Αειπανο, “θΙρηΐηρ ἠεπιεείνες." ο Ἰες]εή, πιο πνα]]. 

κά ϱο Ῥό 1” εἶναι. Βομ]ίέ, Ὅεειέσ, Το πα], Κότίου, Ἡ. 
Πιο οπέίτο βοπἰσπέό πια Ὀό τοπᾶστεᾶ πιογθ Ἱή «οθογάδηορ τη{1] 

οας ριυθβεπί Ἱδαρο οἳ Ίαπσααρο, “ Ρτοίοπᾶ[ης το Ῥο τὶσμ{οὀϊα 

πιο” ΄ 

5 «Ἠρ]έοσιε /" δικαίου. μενα], Κζεπά,, Βόλη]οίΗ, Ν οὐἡοῦ, 
Μ. Ἰπηῖς ἶδ {πο Ππογθ πδιαὶ τεπάθτίης οἳ ἐῑιθ νοτᾶ {η {ιο Ἡ, τ. 

16 εἰσηὶβοαθίοη 8θ6πΏ5 οΏν]οπε]ν σοπογίο Θεθ Ἡοῦ. (1Αχ.). 

ε Μηπεή. ΤΠ πονᾶ 16 Ῥέορετ]σ ἠα[οισεᾶ, αξ  Εαρρ]επιθηῦ, 

0ψ Της] να]]. 

α α]ῃ οτζθν 19: 

οἵἵοι ἵη Ἡ. Ῥ. 

ταε{ο ἆρ]]νοι-- πρ : 

οἆ. 9 : 44, ποῖθ. 

5“ ῆνοα αρεδκεςίι” τν Κεπᾶ,, Βομπ]αζί, ὙΓἐειαγ, Ῥουν, 
Οαπρ., Νοσίδη, ἩΝ ἀἰκεῖ, Μ., Βωνρότ. 

εἴς Μ., Βόλχ]εί. Ἐου. ας, ο). Βὸ 

” Νοτίου Ὑπαϊοῦ, Μ. Βου παραδοῦνας, 
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ΚΙΝά σΑΜΒΞ) ΥΕΒΗΡΙΟΝ. 

οερίεςί έλοι ἐπ ροίεοη ϱῇ απγ, Ὀαῦ 
ἰρασ]εδί 116 παΥ οἱ ἄοάᾶ ἐπ]Υ: 

23 18 Ἱί Ἱαγ{ι] {ο ας, ο σῖνο 
{τ]ραίθ απῖο Όθβατ, οὗ πο ῇ 

25 Ῥπΐ πο ροτοθἰγεά ἐλιαῖτ οτα{ίῖ- 
πθ58, απᾶ βαῖά υπίο ἔμθπι, ΤΗΥ 

ἑοπιρί γθ πιο ᾖ 
24 ΒΠΘΥ Πιθ 8 Ῥ6πηγ, Τοξο 

ἵπασο απᾶ δαρογεοπἰρίίοτ παθῃ 193 
Τ16γ αποποτθεὰ απᾷ δαἱᾶ, Ο85ατ”5. 

25 Απά Ἰςδ. βαϊῖᾶ απίο {ποπῃ, 
Ποπάᾶεν ἐλοταίοτο ππίο Οὅρβαν ἴἶιο 

Ώήησς πγ]οὮ ο Οθ5ατ”, οπᾶ ππίο 
οά {ο ἐ]πσς π]]ο] Ὦο αοας, 
96 Απᾶ 116γ οοαἷᾶ ποῦ {αἷο 

Ἠο]ᾶ οἳ 118 πνογᾶς Ὦθ[ουο {ιο Ῥθο- 
Ρἱ6: απᾶ ἴΊογ πιατγε]]οά αἱ 19 
ΠΑΠΟΣ, απᾶ Ἠθ]ά {μοῖν Ῥεασθ. 

27 Ἔμεπ σαπιθ {ο ᾖΛύπι οθτἰαῖη 
οἱ {ιο Βαάᾶιοθες (π]ο]ι ἄθηγ | 
ναί ἴἶονο ἵ5 απγ τοδυγγθοοπ) 
απᾶ {Π6γ αξ]κοᾶ Ἰ]πι, 

28 Βαγίπα, Μαρίευ, Μοβας πτοίθ 
υπίο 38, Ἡ απΥ πιαπ”5 Ῥτοί]αν ἀῑο, 

αξΏΏςς ΤΕΧΤ. 
” η / 

βάνεις πρόσωπον, ἀλλ’ ἐπ᾽ ἆλη- 
Ν Ν Αα . 

θείας τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ διδά- 
2 », ε / 

σκεις. ἔξεστιν ἡμῖν Καΐσαρι 
/ -- λ Ἡ φόρον δοῦναι, ἢ οὔ;  χατα- 
/ ὰ - Ν 

νοήσας δὲ αὐτῶν τῆν πανουρ- 
/ ϐ) ΔΝ 3 Δ /”Π/ γίαν, εἴπε προς αὐτους, Τί µε 

/ 

πειράζετε; 7" ἐπιδείξατέ µοι δη- 
/ / 

νάριον’ τίνος ἔχει εἰκόνα καὶ 
ἐπιγραφήν; ;. ᾿Αποκριθέντες δὲ ο . 
εἶπον, αΐσαρος. ὃ "0 δὲ εἶτεν 

Δ αὐτοῖς, .Απόδοτε τοίνυν τὰ ἸΚαι- 
/ ι νο ολ 2 - 

σαρος ἸΚαΐσαρι, καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ 
τῷ Θεῷ. ᾖ Καὶ οὐκ ἴσχυσαν 
3 ή 2 πα 3 

ἐπιλαβέσθαι αὐτοῦ ῥήματος ἐναν- 

τίον τοῦ λαοῦ: καὶ θαυμάσαντες 

ἐπὶ τῇι ἀποκρίσει αὐτοῦ, ἐσίγη- 
σαν. 

' Προσελθόντες δέ τινες τῶν 
Σαδδουκαίων, οἱ αντιλέγοντες 
ἀνάστασιν μὴ εἶναι, ἐπηρώτησαν 
αὐτὸν, 3 λέγοντες, Αιδάσκαλε, 

ζήωσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος 

ΣΕΥΙΡΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

απᾶ »ἀοδῦ ποῦ αοοορί μθ Ρογ5οῦ 
σρΓ ποπ, Ὀπί ἰθασ]ιοδί {Πο γγαγ 

οἳ ἄοά επ ἐπί; 18 16 ανα] 25 
1οτ πς {ο οἶνο ριίο {ο Όοεαν, 
ου πο Επί Ἡο, δρετοεῖνίησ 28 
ἠνείτ. οτα(μπαςδς, εαῖᾳ {ο (Ἴιθπι, 

ἩΓΗγ -ἄο γθ.ἱτ7 πο ου’ πιο 24 

Ὦ Ῥ6ΠΗ7. Ἠμοδο πασο απᾶ 
ἁπδοτΙρίον Πας 1. μου απ- 
βογος, απᾶ σαἰζ, Οὐξα)75, Απά 26 

πο εαιᾶ {ο ἔ]θιι, Ἠομάςν, «μοι, 

{ο Οοθεαν {θ ΟΠπσς πΠ]σ]ι Τα1ο 
(95.175, απᾶ {ο ἀοά {πε ἐ]ήπος 
π]ήον ἔαγο ἀοά,. Απᾶ 6γ 26 

οοπ]ά ποῦ ἰακο Ποίᾶ οἳ 118 

πιογᾷβ Ῥθίοχο {9 Ῥεορίο: απά 
ΜΘΥ ποπάσγοά αἲ 15 απςπετ, 
απᾶ Ίποιο 5θαῖ, μον ἴλογς 7 
οωπιθ {0 ἠόπυ 'οπης. οἱ {ιο θαζ- 
ἆποςθδ (πσ]ιο ἆθπγ. ὑναίξ πετο ἴς 
κα γοδηχτος(]οη), απᾶ 1αξ]εθᾶ πι, 

ϱαγίπο, Τ6ασµοΣ, '"ἨΜοβος πτοίθ 

ἐλίς {ον 35, 1 α ππαπ”5 Ὀγοί]θυ 

α 0086 ηοί, αορθρῖ; «3. οὗ Λαμβάνεις, 

τετρ. ἵα αἀορθεά {ον {πε 5α]κο οἳ θπροη}. 
επιρ]οΥ “πο” 

σ.ϱῇ πεεπ. ΤΗἷς εαρρ]επιεπύ ἶς ταΐκεῃ {νοπα {11 ρατα]]α], Ματ]ς 

19 214, ψληθτο λε ἰεχὴ Ῥας πρόσωπο» ἀνθρώπων. 

βαιν Εἰνοιοί(σ 1 ἵη Ἴμθ ἵπτο ραβεασες {8 ἔἶνας ανοἰᾶαᾶ.. 

Βο (Β, Υ.) Ματ]ς 12 : 14. βαγ- Σ 1η αντ” ἐπ ἀληθείας, 

65, ΓθΣ]ασ, Βοαχ]θῖέ, Κεπᾶ. (πιατσίη), 1 ]ιοἱνγα]]. 

Ίοπς Τγπᾶσ]ο, 

. ποςὃ. οὔρ 8ο (Π. Ῥ.) ἴπ ὥς ρατα]οῖς, Μα. 22:11. 
Μαεῖς 19:14. Ἐαμά., Βοαι]θίή, Ῥθηπ, Οαπιρ. Νοτίοι, Ρίοῖς, 

Βαπσος, Μ. 

ης {ουπι οἳ Όλο Ἐπο. 
144 18 ποῦ ΠθΟΒΕΡΗΤΨ {ο | πιαξῖοα]. 

δα ατρ.” 

ΑΠ πΠΠΒΟΘΒ-Ι ΜΜ, ὅθο οἷι. Ἰ 

Ιζεπά, 
Της . ν. (οἷ-{ , 

6ΡΒΟΠΙΘ; : Ἔενξἒς. 

κας τθβυντθοίοη 

Τ]ας πιοβέ οἱ ἐ1πο Ἰαΐον Ῥησ]ςὴ ἐταπε]αίους, 

{ «που εἰ]οηςς”. ἐσέγησαν. 

Ῥανγοι, Απσις, Μ., Της α]]. 

“ Βο ”. 18, πηρταπ 

Ρ68 ]αςΐὲ ποίς. 

Ά ο {μογ πνοπᾶετεᾶ ;”. Φαυμάσαντε. 

:9, ποῖθ. 

Ῥεηπα, ὙΓα]οί, Βαπγετ, 

Φθο οἱ. 9 : 96, ποῖο. ακεῖ, 

Ώματρο, Βοα]οέ, Ῥθπη, Οαπιρ., Νοτίου, 
Ἠγα]κο, οι, Μ., Ληρας. 

3 ἀνάστασι», .Καεπᾶτίαῖς, ΌΠαιροθ, Ν οτΐοη, 
Ὢο Ὑ/Γοίίᾳ, “εἶπθ.” 

ὃ αρογοοϊνίπς;” Κατανοήσας. Ἐεπάτίοῖς, Τπειπα], Ὁματρο, 

Βοατ]ε[έ, Οαπιρ., ὈίοΚ., Ῥαπγεν, Μ. 

5 ᾷρ 7ο ἴγ;” πειράξδετε, Καπᾶ,, Το. {ή αἲθ 79 σης). 
Β66 οι. 4:.: 2, ποίθ. : 

ἆ «ἠπεοηρΏου:” ἐπιραφή», Ἰαπᾶ., Ἱεείογ, ἨΓαἷκεί., Ώμαχρο, 

Ἐλοπη., Ὠϊοϊς, Νοτίου, Βσατ]θς, “ἹΠηξοτρίῖοπ ” αἰσπῖβος Ἱπλαῦ ἶς 

εηρτανρᾶ, πἰαπιρεᾶ, ος υπ] ἑξέπ οἨ. 35 παὐσίαισο, ὙΓουσύος (Ρ]οὔ.). 

Ἐοῦ. (Τες., πι υεγδο). Ἀτθίβο]ι, (Τοσ.): “Γηδογρίίο, Ἠμιλις--- 
πρπθίοι” Ἰήά4εΙι: “4η ἱπδγέρείοη,” 

.«ίμθμ ;” τοίνυν. βοπι. Νοτίοῦ, Μ. Βο (Β. Υ.) ὅα5. ὰ: 24. 
Τ14ᾷ6]1 (ἐπ ειόο). ' 

«κ ατο 8ο Ῥαα]ϊοὶ (Β. Ῥ.). Ματίς 19.111 (δ18, 39 Ίςις). 

1 Το ρτοποσα “μου” 15 οπἱ{οᾶ, α5 βπρεχβποπς, Ῥο[ογθ “’ αθῖς- 

εᾱ.”.. Βο Βοαπ]εί{, ὙΓεείοΥ, Έσυπ, Βάσας, ΜΜ. 

αν «Ἰήρςρς τοῖς {λές Τον πρι” Ζωσῆς ἔγραψεν ἡμῖν. Τ18 

ποίθ 0η ΕῖΦ Ῥαςσασθ ἵη Ίο Ῥαγα]]εῖ, Μαχ]ς 12:19 (Βονϊεῖοι), 15 
ας [ο]ἱουνε: “Τηϊς παπίσποο 19.δἱ]ρισα]. 1η οἶι. 10 : ὅ, ιο ο]Ηρςῖς 

ἰ βαρρ]ίοᾶ (ἠζωσῇε---) ἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην». Ἠοῦ, 

(ράφω) τοπιατ]ς: “Γράφειν ἐντολήν τενε, ἰο τυτῖε α οοπιπιαπά- 
πιοπί {ο. οἳ ΓοΥ 8Π5. οΠ6--- ΜΕ] ἐντολήν Ἱπερ]θά Μας 12:19. 

Ἰωήτο 90:28. Βταίδοι.: «στίς (ργδοίρίο, ῥΤῶ5ογτῦ0 τον. Τ]ο 
Ῥτοπουη Γή Ίνας Όσοι απιρ]ογεᾶ α8 ές σιρρίεπιεπέ, Ἰπείθαᾶ οἳ ἴμο 

Επγο ρ]γαςθ “ἐς οοπιπιαπάπιοηἰ 85 νθ τθαβθι’5 πιϊπά παἰαγα]]γ 

τοίθυς 18 {ο Ίο Ίαησαασο οἱ έ1ο Ῥτοσερί, πἨλοῖι {οσο σης. 1 15 ἆε- 

εἰγαΏ]ο {ο αἶπι αὖ οοποίέθησες, Ψποπονας ο 5πρρ]επιθηύ {5.απιρ]ογεᾶ. 
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ΚΙΝΑ ᾷΑΜΕΘ) ΥΡΗΡΙΟΝ, 

Πατίπο α πγ{[ο, απἁ ο ἄἷο 1 Ηλουέ 
ομ]άνεν, ἴναῦ ] Ὀτοίῆος που] 

ἰα]κο Ιῇς νη{θ, απά, γαῖδο αρ 5ορ8, 
ππίο 5 Ὀγοίλος. 

99 ους Ίγουθ {θγοίογθ 8θγθπ 

Ῥτδίμτοη: απᾶ Ίο Ἀχδί ἐοοῖς α 
φὶζα, απᾶ ἀῑοᾶ νλοαί ομ]άτεν. 

80 Απᾶ πο 5εοοπᾶ {οοῖς Ίου ἴο 

π]{ς, απᾶ Ίο ἀῑθᾶ οιΗ]ά]οςς. 

81 Απᾶ (ιο Επνά ἐοοίς Ίου; 
απᾶ ἵαπ Ἠθ παππθς ο 86ΥΘῃ 
3159: απᾶ παν Ἰ6[ι πο ομι]άταῃ, 
αμάᾶ ἀθᾶ. 

82 Τμαδέ οἵ αἲ] ὅιο ποπιαη ἀῑοᾷ 

αεο. 

8ὸ Τμονθίογο η ἴ1θ γ68ΙΥΤΘΟ- 

Ποπ, ΨἩοςδο πο οἱ {λοπι 15 5]ο 

{οχ 5ονομ ]ιπᾶ Ἰοθυ {ο πίς. 

δ4 Απά ᾖθευις αηβποτίης, βα]ά 

ππίο ᾖἨσπι, Της ομ]άνοι οἳ Ός 

ποτ]ᾶ ΠΙΣΣΥ, Ἀπᾶ 828 αἶνθυ {η 
πιαιτ]θσ : 

86 Βιαΐ αγ πιο] εἶια]] Ὃο αο- 

6πΕΕΚ τΕΣΤ. 
ο ΔΝ ε) / ο) ο 
ἄδελφος ἀποθᾶνῃ ἔχων γυναῖκα, 

νο ϕ 3 Β 9 
καὶ οὗτος ἄτεκνος ἀποθάνῃ, ἵνα 

/ ε . Ν 3 ο Ν 

λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ την γυ- 
. . Ἡ 

ναῖκα, καὶ ἐξαναστήσῃ, στέρµα 
α -ᾱ - 5 Α 0 

τῷ ἀδελφφ αὐτοῦ. έπτα οὖν 
ἡ 3. Χως ἀδελφοὶ ἦσαν: καὶ ὃ πρὠτος λα- 

Η - » / 
θὼν γυναῖκα ἀπέθανεν ἄτεκνος" 
β 3/' « / Χο 

δ καὶ ἔλαβεν ὁ δεύτερος τὴν 
- Φ , 

γυναῖκα, καὶ οὗτος ἀπέθανεν 
3“ 91 νε / σ/. 
άτεκνος" καὶ ὁ τρἰτος έλαβεν 

/ ς ιά Δ ε ” 

αὐτήν' ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἑπτά" 
/ / 

καὶ οὐ κατέλιπον τέκνα, καὶ ἀπέ- 
5 ο πμ θανον’ ὕστερον δε πάντων 

5 ΄ Ν « / 55 ο 
ἀπέθανε καὶ η γυνή. ἐν τῇ 

οὖν ἀναστάσει, τίνος αὐτῶν γίνε- 
/ ΄ ΔΝ ς κ 

ται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον 
ον - 34. νου ο 

αὐτην γυναϊκα. Ἆαὶ ἅπο- 
. 3 2 - ς 5 - 

κριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿[ησοῦς, 
- ΄ - - / 

Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γα- 
- ΔΝ 3 / 

μοῦσι καὶ ἐκγαμίσκονται. ὃ 
8 ΄ - 9 

δὲ καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος 
Οἱ /πιαγγ ασ : 

ΒΕΥΙΡΘΕΡ ΥΕΒΒΙΟΝ, 

"επηου]ᾶ ἀῑδ, πανῖης α. πἱ{ο, απᾶ 

Ίο οελοι]ά ἄίο ρομ]]ά]οςς, Ενας 
Ἱΐς Ῥνοῦιου αἰιοιὶ]ά ἔακο Ἠίέ 
ψἰ[ο, απᾷ ταίςα αρ τοβαρτίπς {ος 

Πΐς Ὀνοῦμου. "Ἀους, 6λθγθ Ἡθτο 59 
6ογθη Ῥτοίμνθα; απᾶ 1ο Πνεύ 

ἐοοῖς α. π{ς, απά ἀῑοᾶ "οπΙ]ά- 

165”. Απᾶ {ο εθοοπᾶ {οοῖς εἴ]ιο 98 

πο, απᾶ Ίο ἀῑεᾶ οἰ]ά[οςς. 
Απά {νο ἐμΙνᾶ {οοῖς Ίι6υ; ἀαπᾶ 51 
ἵπ 1] πιαππθῦ ἐἶιο 66ΥΘΗ 15Ο: 
απᾶ ιο 16ίς πο οἹ]]άταα, απᾶ 
ἀἱαᾷ. Ἱμαδί οἱ αἲ {ο ποπιαη 52 

ἀϊθᾶ αἱ5δο. ἵπ ο τοβανγθοίο, 55 

Ὠιουοίοτα, "ίο πλ]οῖι οἱ {πθπι 

ἀοῖι εἷις Ῥδοσπιθ ο, π(ο} {05 
ἴιο εογεπ "Ἡαᾶ Ίου {ος α π18. 

Απᾶ ἆοδας, οπβπετίης, 5αἷἆ {ο δ4 

ἄϊθιη, Τμο "οπ]άνοι οἱ {5 

ποτ]ᾶ ππαγΙΥ, απᾶ 49 βἴναη ἵη 
Ῥαῦ ἄνοβο «πο αἲθ ὃ6 

ἀεαπιοά ποτίγ {ο οδίαΐα ἐλαῦ 

Ἐμτν 19 ἄϊο ἀαίτυις εοπιπιοᾶῖ, απᾶ ἵς Ῥτοροχ]σ τοπᾶετοά Ὁγ / {ος 

πθ, 90 Τποπι.” 

α.«οπου]ά ἀἱς;᾽” ἀποθάνῃ. ΤΠϊς ἴοπι οἳ ἐε Ἐπσ]ίκα νετο 

αοσοτάς πε] ους Ῥτοβεπέ τισ οφμεπώ. 99 Αοατ]εί. Ἡ' τνο αθθ 
ές Ἰπάϊσαῖνο /ουπι οἱἳ {πο ναγὈ, ἴἶνθη “ 1{- ἀῑσί]ι ” ἵ6 αρρτοῄείαΐθ. 

ο ὁ ϱ]οπ]ά ἆῑο ;”. ἀποῦθάνῃ.. Ἀοο ]α5ῦ ποῖο. 

Ρ « ολ]ά]εςς :' ἄτεκνος. Ἀῃαϊρθ, Ὀσαπείέ, Οαπιρ., ἸΜοχίοη, 

Κεμᾶ., Μ. ο ἰλίς πο ἶ6 Ρτορα)]γ τοπάεταά (Ε.. Ῥ.) τ. 90. 

α 4 οββρηης τ” σπέρμα. Κοπᾶ. Οαρίαί., «ρτοῖαπι; ” 8. Ἐτ., 
ροξίδττό τ”. 1μ6γ., " Ἠπασε ;” Τία]., “ ριοβοπίαε.” ια [οΠοπίης 

ποίθ οη Επίβ ποτᾶ {5 ἐαΐτει ἔνοπι {μα Ἠενῖίοη οὗ Ματς (19:19): 

“ Ῥοῦ., 'Ὁγ παθίοποπιγ οἰίάγέη, οβοργύις»' Ἐτείδοι.,  ρτοῦς. 
εΟΕερτῖηρ” 18 οἴζεη επρ]ογεά ἵπ ἴπε Ἐ,, ., 6. ϱ., Ζοῦ 91 8. Ί1ρα. 
441 ὃ 61 9... ἸΝαιεί “ ροδίετγ τς”. Βοασ]αίό, “ ἴεςιθ.” 

Σ«Νου;” οὖν. Αποαβ, Καπά., Τποπι,, ἸΝΘβΙοσ, Ῥεπη, πρ. 

Νοτίου, Ρἱαἷς,, Ἰλακοί,, Μ, Ίο Ῥατίῖο]ο πογο ἁρποίος {16 παεγς 

«εζεπος.οἳ 936 εἶπαδθ ο 16 οἴπει,”. Ῥοῦ. (1)ΕΧ., ἐπ υεγζο). 

. 6 ομ]ά]οεό ;") ἄτεκνος. 360 ποῖθ Ρ. 

ἑ α {πρ σῖς τὴν γυναῖκα, Ἱ. θ. ἴλο αοἱγε οἳ Ἠϊ8 Ὀτοίπον, Ό68 

τὴν γυναῖμα, Υ.28. Όοπιραιο Μα, 93 : 95, ἀφῆκε τὴν γυναῖκα 

αὐτοῦ τῷ ἀδεῖφῷ αὐτοῦ. 8ο Όματρθ, Σμε] να]. 18 πο τεσαγᾶ 
τὴν 38 νο εηιἰνα]θηῦ οἳ α ροβεοεοῖνο Ῥνοποιῃ, ἴποι νο πιαΥ 

τοπᾶον 16 ὮΥ 4 λἱβ' (Η Ἠἱς π[ο”).. Βο Κεπᾶ, απᾶ ὙΓακεί. Τίμος 
παπά Ώο Ἰαύίο, “ ἆας Ἰείυ ;”. 8. Ἐν. “ἷα ἱραμπθ:”. Τρεν., «]α 

Ώποςς;”. Ῥαη.,'  Ἠαδίγαεπῦ 

Να {ο π]ήσ] οἳ ἔλοπι ἀοίι εἷια Ώδοσπιο ο π(θ 1” τένος αὐτῶν 

γίνεται γυνή; «Α8 ἴθ τειὈ (οβρθοϊα]Ιγ ἵπ {πο Ῥταρεπό {θηςε) ἴναν 
έὰο εἰσπίβοαίίοα οὗ [εγέ 1 15 τοπᾶενεᾶ Ηεονα]]γ απ Όιο ρτεδεηί 

σης Ἐπο. Ἰπ {16 ρητα]]ε], Ματς 12: 25, ἴ1ο Ἰνουᾶβ αἲθ {θ 68Π1ο 

ΨΙη λς οχοερίίοη οἳ ἔσταε η Ῥ]αορ Οἱ γένεται. Τ18 [οονίηρ 

ποίθ ᾗοπι έλα Ἠενίείοα οἳ Ματῖς {5 ἵα ροϊπες “Το π]ῖομ οἳ Έπθι 

1 εἷιθ Ὦο ο π(ς Ἰ τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή; Τπθ Ἡ. . Ἱθτο ἵ8 

ο βο]οσῖααι, «Οαςσ Ἰάΐοπα τοραῖτος ἐῑιο αΌονο τεπᾶετίησ. 16 Ῥτοξεηε 

ὧνς ἐλοισ]ιέ οἳ ιο {οχί, Α5 απ αἰἐοτπαῦῖνο τοηάρσίηρ, : οἳ γμ]ο]ι 

ος έμθπι ΨΠΙ εἰς Ῥθια, πή[οἳ’  ΘΗΙΙ, 1 τοσατᾶ ἐπί α5 ἠαγοὴ, Ἡ 

ἵ6 ἔμο τεκᾶϊπς οἳ Β. Ἐν. Ὦ6 ασγ, απἆ Ὀο εί. Μοπίαπας, 

Ἔσσα, Οᾳβία[ίο, ου]αβ Θογαπι πχου Βραπίεη απᾶ Τοεηβη, 

εἆς οιά] εἶ]ος εενά πιπσον ἡ. Βσπίαο, 15] Ἰοσιό θσα.ὸ μορ 

(Μ1εγαΙ]ψ, ' οἳ Ἠνλάσϊι οἳ ντι σπΏ] οἩο ψο ΜΙ[ο ὅ η 

σα“ Ἠαά Ἡετ {ου Αα. Πίος” ἔσχον αὐτὴν γυνάῖμα. Ἀοβχ]είά, 

Ῥομι, Φανσαν. 8. Εν, “}οπέ ο Ρος Γπηπης ;”. 1081. “ Ίς Βιν]θ- 
τοῦ Ῥου πιπσες;”.. Ὠο Γαία, “Ἱα σου εἷε παπι ἸΓεῖρο ρομοδί.” 

α« Ἐιου”” 16 ῬτοίθταΡ]ο {ο “ αθ,” {ου 11 εαἶκο οἳ ειρ]οπή, Ὀεείᾶςς 1ὲ 
{6 ΤΠΟΥΘ 6ΟΠΙΠΙΟΠ ἵπ οἩΓ [απα]]ίας θἰγ]ο. Το ἆαυε ἰο ουέ/ε Ἱ ο85ο- 

Ιίο, 

να ϱμἱ]άχθη ς”. υἱοὶ, "λής 18 οπθ οἳ ἐἱῑθ Υ6ΥΥ [θυν οπβεΒ Ἰνλουθ 
Ες πποτᾶ {5 Ρορει]ψ μδθᾶ 5ο π5 {0 ἰπο]αᾶς οι 90χ6. Τμε 

νοτος Ὦγ πηήσ]ι 16 ἶ6 {ο]ουνεᾶ, γαμοῦσε (5 ππατ!γ’), ἐκγαμίσκονται 

(«απο αἴνει {π πιαυίασο”} αα{λουῖζθ “' οή]άνου ”. αφ ἴμθ Ῥτορες 

τεπάριίπα, ο ἵπ Υ. 86. Οοπιρανο 3 0ο. ἄ 1 18, ὑμεῖς ἔσεσέλα 
ἁοε εἲς υἱοὺε Μα) θυγατέρας, 

α «πο αἲο ἀθοπιθά Ιπουβιγ;”. αξ- κἀτάξιωθένέε, Νοτίου, 
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Έϊκα ΖΑΜΕΒΡ) ΥΕΕΡΙΟΝ. 

οουπἰθᾶ ποτ {ο οὈυίαϊίπ ἴπαῦ 
ποσ]ᾶ, απᾶά {ο τεδιγτουβοι {οἵα 
ιο ἆθαᾶ, ποἰμθυ πιατΊΥ, ΠΟΥ 8γθ 
ρἶνει ἵπ πιαχτίασο: 

86 Ναϊθιο: οαπ 116 ἄἱθ ϱΠΥ 
ΠΠΟΓΘ: {0Υ ΙΠ6Υ α1θ οσα] ππίο 
ἴθ απσθ]ς; απᾶ 8γθ {1ο ομάνοι 
οἳ ἀοᾶ, Ῥείπς {πο ομ]άτθη οὗ 1] 
τοδαγγθοβίο. 

ϐδἳ Νον ἐαὲ ιο ἆολά ατο ταἶδ- 
οᾱ, 6Υ6η Ἰοφες αἸθιηοά αὖ Ίνα 
Ῥαδῇ, πηθι θ οα]]οίμ {16 Ἱονἆ 
νο αοᾶ οἱ ΑὈταλμαπι, απᾶ ἐς αοά 
οἱ ἴρδαας, απᾶ {9 (αοά οἳ ᾗασοῦ. 

αβΒΕΚ ΤΗΣ1. 
3 / - Ν -. ΄ 

ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστά- 
. ω) 5 Α μα 

σέως τῆς ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦ- 
/ : 0 σιν οὔτε ἐκγαμίσκονται' ὃν οὔτε 

ΔΝ .ι ο) / 

γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται" 
΄ / ῃ ε / 

ἰσάγγελοι γάρ εἰσι, κἀὶ υἱοί εἰσι 
- Α -- ’ ΄ 

τοῦ Θεοῦ, τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ 
/ το ο... ς 
ὄντες. Οτι δε ἐγείρονται οἱ 

Ν Δ .ν 3. 3 νεκροὶ, καὶ ἸΜωσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ 
ο ΄ ς / / Ν 

τῆς βάτου, ὡς λέγει Κύριον τον 
ν ᾽ .- π κ 9 

Θεὺν ᾿4βρααμ καὶ τὸν Θεὸν 
ι ΔΝ Δ Ν ᾽ / 

Ισαακ καὶ τὸν Θεὸν Ιακώβ. 

ΕΕΥΙΘΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

πιοτ]ά, απᾶ {πο τεβιτγθοβοἩ 

Ώγοπι {119 ἀθαᾶ, ποϊθιθτ πα!ΣΥ, 
πΟΣ 10 βἶνθι ἵπ πηβτγίαρρ; 
{ΟΥ 31ΠΘΥ οαπ ἄ4ἱθ πο 1ΠΟΓΘ; 
"φἰποῬ ἴ1ΘΥ΄ ατο 916 απσε]ς, 
απά ατθ «ομή]άτοη οῇ ἀοᾶ, Ῥείπς 
ομ1]άγευ οἱ ἴπο τεδαττθοβοῃ. 

αῬαὸ ἐλαῦ «ιο ἆθαά τ56, 6Υ6Ν 

Μος ϱ]ογγοᾶ---αὲ Το Ῥτς].--- 

πλοη Ἡο οα]]είῃ {πε Τιοτά, ἴῑο 

ἄοᾶ οἳ ΑῬταβατα, απ 1116 αοᾶ 

οἱ Ίρααο, απᾶ {πο αοᾶ οἳ 6ασοῦ. 
ορ 8 

58 Ῥου Ἱε 6 ποῦ α αοά οἱ τλθ 
ἀσαά, Ὀτπέ οἳ ἴἶε Ητίηρ: {ον 411 
Ίνο πηΐο ΠΠ. 

ἀλλὰ ζώντων. 

τῷ ζῶσιν. ὃ ᾿Αποκριθέντες δέ 

9δ Θεὸος δὲ οὐκ ἔστι νεκρών, ζ ἡ 213ΝΟΝ, Το 15 πού α ἀοά οἱ {ιο 
παντες γαρ. αυ- ἀθαᾶ, Ὅαπῦ οἳ {πο Πνίης: {ον 

ντο Ἰήπι ο] ατο ἡγίησ, Τ]εη ὅ9 

Ῥ]ο., Καπά., Μ., 1ά4εῖ] (Τιες.). Βο εί πο εἰιοπ]ά Ὦε τεή- 

ἀθτεᾶ ἵπ α]] σᾳ565, α5 “' αοροπηϊας,”. ος α οοαμίθᾷ 7 15 πεθρᾶθά ἵη 

τομάειης Λογέδομαε. 

Σα ος)” γὰρ. ἸἨοπι, Οαπαρι ἸΓαϊκθί, Αησας, Κοπᾶ., Τη6]- 

πα], Μ. , Επι, « οἳν ;” Βεὶς» ϱ πναπῦ .. Ὑγείία, “' ἄοπη.” 

Τ16 Ῥραν{]ο]ε ἵ8 οσιβαζ. 

5 {με ο8η ἀθ πο πιοτο;” οὔτε-- ἄποῦ ανεῖν ἔτι δύνανται, 

ΤἘ]οπι,, ΑΗσας, Μ. ο Ἰμεύίο, “εἰ Ἰῴμποπ αιιοὮ πο παθὴν 

βὐετρεν;” Βε]ς., “211 οὗ καππεη πἰεῖ πηρες κίογνθι.”. Ῥου. (1μ5., 

οἩ ἔτι) 5.78: “ ΤΙ] α περανο, πο ΓΓωγί]ευ, πο πιογθι” 

βίησο:”. γὰρ. 1άάςμ (10χ.). Βο Μ. ΑΦ Ες ρητίο]α 

πΙΑΥ Ὦθ τοπάθιθά Ὦ7 /, {ου” οὐ “ θἴησθ νο Ιαΐΐου πνοτὰ ἶ5 αβεᾶ 

Ἠθτθ {0 αγοίᾶ {με παρε ίοη οἳ-. {οσ,” λήο οσους ἵω {11ο ρεοσθί- 

ης οατςθ, ν. ὅδ. Θο. Θ. Ἐτ. τεπᾶςτθ 11ο Πιο γὰρ Ὁσ ἡ ομς” 

(: {ος 3), απᾶ {ς εεοοπᾶ Ὁγ “Ῥατσο απθ”'. (/ Ῥεοαιςο”). 19ος, 
“φοσᾳπθ,--ρμθς:”. Όε ἸΓεύία, ' ἄετη,---ᾱαππι” 

Ρ αμ] απρεῖς;”. ἐσάγγελοι (ἄπαξ λεγ.). ν αἰκεῖ., ΦἨΑ1Ρ8,--- 

ησαε, Μ. Βεθ Ἠοῦ., Πή44εΙ, Ὅυποας (Τιθχσ.. ἜῬαδος (Τχ., 
αι υεγόο): '“Αηβε]ο αἰπαῇίς, Τας. 20 : 56, ἰσάγγείοι γὰρ εἶσι, 

Ρ8γ85 αησε]{ς, 14 αεί, εἰπι]]ες, αἱ Ἰαπεῦ εκ Μαζί. 23 : 90, αυἱ Ἠα)αῦ, 

Ὡς ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ.” 

Τγασθάίαης Ἰ6 αρρ]ἰεά {ο 1ηρς απά Ίθιοςς ἵπ 116 5εη56 οἳ 6 ποᾷ- 

Ἠϊο.”. Βεΐσ.,  Ἐπρεῖει ρο]ἡῖς ;” Πΐἀες, “ Εησοῖα α]είοίι;”. Ώε 

τγείίο, “ επσε]ρ]είοῖι ; ” (. απᾶ 5. Ὦγ., “ βεπαρ]αρίθς Ες 8ησες ;” 

Τλοπι., “ απσε]-]1κθ ;”. Οαπιρ., “ 1] ο Ἡθανθη] πιθεξδησετ ;) 

Νοτίου απά Ῥ]ο]ς,, “1ο ἴλθ αηρεἶς. Τ19 ανεὶο]θ εἸιοπ]ά πού ῶε 

{ηεετεᾶ ε[οτο “αηρε]ς.” : 

5 ορ ή]άτεη ;”. υξοί. 1ο ποιπ Ἠθγο (απᾶ ἵη ἴο ποπί οἶθςϱ) 
18 απατίλτοιβ. 15 εἰρηϊβοαίίου ἶ6 σεπεγαί. “Τμα” οἱ ο Ἐ. τ. 

1 ἀγορρθά Ὦγ Τποπι.,, Θμαυρθ, Φοατ]θί, Ῥοπη, Οαππρ., ΝΟΤἴΟΠ, 

Ὑπακεί., Ἰζοπᾶ,., Τπεἶνα]], Μ., Θαννγογ. Χο αγίῖα]ο ἵπ Ῥε]ρ., Ώε 

Γεια, 9. Ἐν., 196Υ., 1.1. 

ἆ «Ῥις: δὲ, Ἐζαπᾶ., Τμοπι., βμαχρε, Ί6ξ]θΥ, Ῥουη, Οαπιρ., 

Νοτίοη, Ἰμακαί, βαἨγεν. ο ἸΓοίίο, ἁαλατ.” 

το ἀθβα τ]εο;”'. ἐγείρονται. ὃο (Β, Τ.) ἵπ {16 ραγα[]εῖ, Μαν]ς 

50 ἐσόθεος ἵῃπ Ἠοπιευ απά {ἐμο γοσῖς 

12:20. ατα [πα Απσις) 6ασς: “« Ἠϊςε) α5 ἵη 1 Οου, 16 «16, 

(α]άης ἐγείρονταε 89 πιἰᾷᾷΙο” Ἐοῦ. (1 σ., η υετο): “ Μᾶ, 

Ἰηήχαπς,, ο ατυαλε, ἰο χοιί66 ρ, ἴο αγ{ρο.᾽ 

{αμ 19 Βυε]---τ”. ἐπὶ τῆς Αάτον. Τάς [ο]οπίπρ ποῖο 

οη ἔνεεο γοτᾶς 6 οορἰοᾶ ἔτοπαι ἴ]ιο Ἠενίθίου οἳ Ματῖς (13.26): 
α.--αῦ ἴπο Ὀαε]ι---, «ΑΙ Ιπΐευ οτἰῖος τερατά Ίο Ῥίταςο ἐπὶ τῆς 

᾿βάτου 38 α τθίΘγ6ποθ ἴο πο οσίου Ἑκοά, ὃ : 2, θἵο., πο ο 

αρρθαταποθ οἳ ἴῑα Τιοτὰ 16 τθ]αίεᾶ, Ἐοῦ. (ἐπὶ) : «Οπ οἳ ὧν ἴπθ 

5οοἑῖοη οὗ ἴπο ηδη. Επί: Ἠκί θπῖπι ἐπὶ εἷο Ῥετγασαίο Ίδια 

ἆς ἴοσο ἀῑσίαπι δε ἆθπι Ὡοτηβτβο]ς, ᾳπο. Ίοοο ἄε γαΌτο οχροπίῇ, 
εί οἰζαμᾶϊ {ουπππ]α υἱί οοππηιαπϊς ποσ]]σθπίϊ οοπεοηίαηθα.' -Α. 

αἰπιί]αγ πποάο οἳ οἰθαίίοη 18 {οππᾶ Ίᾳ Ῥοπι. 11 : 2, ἢ οὖν οἴδατε 
ἐν Ἠλίᾳ τὲ λέγει ᾗ γραφή; Ῥ]ουπιί, (Απηποζαι.) : «Τμ 6ρηςς 18 
Ελῖς: Ἀαγο 76 πού τθαᾶ {π {πο ῥοοῖ οἱ οσες, ἵπ εναί Ῥ]αος, τνλίο] 
οοπίαίπς {16 1Ηβίουγ οἱ 06 Ὀηφ]ι, ναί α.οά εαἰᾶ, οἰο.'  Όε ἸΛοίί, 

επ ἆοτ θθοπίοἹίο νοπι Ὥουπρηφοιο;’ 1οπίαἨ, 6η 6] ντο ἄό 

Μοΐςες [ἀοπάθ εεοτίρε] ἄθ Ίω Ζα:ζα. ΤΠΗῖ6 πιοᾶς. οἱ οἴθαίίου πα 
ΘΟΙΗΠΙΟΝ Ἀπιοης πο Ἠεῦτεης οπᾶ Αταῦς, Ἀοπιθ Ιεαᾶίπα. πΥοτᾶ 

ος α 5θοίίοπ οἵ ομαρίου ῥἶνες α Ίατηο {0 ἐς Ῥαξδαρβθ. Θ6ο 3 Βαπ.. 

1 118, πΊιθγα / ἐς Ῥουν. {5 ἴπο Πέ] οἳ {π6 Ιαπιοπέαβίοη. οἱ Ὠανϊά 

οσ6ις Βου] ομά «οπαίηαη (οοπιρ. Υ. 22, «ο Όοιυ Ἰ.  Ἱμς ιο 

ομαρίεις οἳ ιο Κου ατθ παπιθά Γποπ:βοΠ16 ποτά ος ρηταβθ, 
πβλοἃ ου σοπίαϊα, Ὀλου]ά 16 Ῥο ἰΠοισμό ἐῑαί ο αΌογο 16η- 

ἄεῖης 1 πού Ῥο παΠοίοπ{]γ Ῥονβρίοποιβ {ο ΟΟΠΙΠΙΟΠ χορᾷοις, 

Έλεν α βαρρ]απηθηῦ πια Ὦθ απιρ]ογθᾶ ἔμης, «ἴπ {πθ Ῥοοῖς οἳ Μοξες 

αἱ ἴε ρἶαυε οοπεεΥπίπᾳ ἴπο Ῥπε]. 1ο παρρ]οππεηῦ αὖ {με ρ]ασρ’ 

Ἰ ἔακοη ᾖοπι Το 4 : 17, εὗρε τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον." 
1156 οαρί(α]ς {ο ἀἰξήπσαϊκ]ι ἴλια Ἱγοτᾶς 48 {16 παπιθ ΟΕ α 89ΟἱἱΟΠ. 

ΤΗ19 ελου]ά Ίαγο Όδευ ἆοπο ΊΠ ἐν Ἠενϊςίοη οἱ Μακῖς, 

ἔ απλο” δὲ ΈΤμοπ,, Βοα]εἰί, Οαπιρ. Ἰονίοη, Γαοῦ, 

ἄταγ (οι «Απσις). ΄ Α ες ρανβσ]ο ἶδ πιρταὶσ. οοπἰἐπιαίῖνς, 

“που”. 1 απ αρριορηαἴθ εραἰγαἰομί. Ἐουίηπβοῃ (1μεχ., δὲ, 9). 

αῬου 16 ϱο ϱεπετα]]γ πσᾳπίτεᾶ ας {1θ τεπᾶρηίης οἱ γὰρ, Ὠναῖ 1έ 

βἰοπ]ά ποῦ Ός επιρ]ογεά 85 {πο ερπἰνα]οπέ οἱ δὲ. -Βο (Ἠ, Υ.) 
Μαϊε 1 «18. 

δα {ο Πτι αἲ ατα -- ππάντερ---αὐτῷ ζῶσιν. Ἑγ 8. 
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ΚΙΝΑ ΙΑΜΕΡ) ΤΕΕΕΞΙΟΝ. 

89 Τλεα οδγἰα]π οἳ ἴπο βοτοθῬ 

βηβγειῖης, 5α1ᾷ, Μαξίου, ἴιοι 1αδί 
πο] 5.1, 

489 Απά α[ίου ναί, που ἀπτευ 
πού αθὶς Ἠ]πι ΑΠΥ φιοφίίοη, αἱ αἶῑ. 

41 Απᾶ Το ραῖά ππίο {λοπι, Που 

587 ᾖιθυ {παί Ομτὶσύ {9 Ὀαν]ᾶ)ς 
5ου 

43 Απά Ὠανίιά Ἠήπιβε{ βαἰ δι ἵπ 
[ιο Ῥουῖς οὗ Ῥεαιπης, Τ]ο ΤιοπΏ 

εαἰά ππίο τηγ Τιοτᾶ, ϱἱς ἴποα οἩ 
ΠΙΥ χ]ο]ί Ἱαπά, 

48 πι 1 πια]χθ Πλίπο θηοπ1θ5 
Βγ ζοοΐβίοο!. 

44 Ὠανιά ἠνοτείοτο ο. [οἱ] Ἠΐπα 
Τιοτᾶ, Ἰνουυ 15 ιο {χοῃ Ἠῖς 5οπ ὃ 

46 Τ]Ἴδη ἵπ {θ αιᾶίομος οὗ αἲΙ 
Ώιο Ῥθορίθ, Ίιο βαΐά υπίο ῖς ἀῑδοῖ- 
Ρἱ65, 

46 Ῥεπατο οἱ {ιο 5οτίθος, πγ]]ο]ι 
ἄθεῖτο {ο πναῖίς {η Ίοπο τοῦςΒ, απά 
Ίονο ᾳγθοίἶπσς 1π {ο πιαγκοῖς, 

αςκβΕΙς ΤΕΣΤ. 

τινες τῶν γραμµατέων εἶπον, 4ι- 
δάσκαλε, καλῶς εἶπα». Ὁ Οὐκ 
3/ Ν . 3 3 ” » Χ 

ἔτι δὲ ἐτόλμων ἐπερωτᾷν αὐτὸν 
οὐδέν. 

Ὁ Δ Νο) Δ ο 

κ. Ἔΐπε δὲ προς αὐτοὺς, 1ῶς 
λέγουσι τὸν «Χριστὸν υίὸν «4αβὶδ 
εἶναι; "Ὁ καὶ αὐτὸς «4αβὶδ λέγει 
ἐν βίβλφ ψαλμῶν, Ἠἶπεν ὁ Κύ- 
ριος τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ 
δεξιῶν. µου, Ὁ ἕως ἂν θῶ τοὺς 
μ / ς 
ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν πο- 
δῶν σου. ᾗἹ {αβὶδ οὖν κύριον 

Ν - - “λ -- 

αὐτὸν καλεῖ, καὶ πῶς υἱὸς αὐτοῦ 
3 4532 ΄ Δ λ 
ἐστιν; Ακούοντος δὲ παντος 
τοῦ λαοῦ, εἶπε τοῖς μαθηταῖς 

». 46 . ρα ο 
αυτοῦ, ΠἩροσέχετε ἀπο τῶν 

- { 

γραμµατέων τῶν θελόντων περι- 
- 3 « Ν / 

|πατειν ἐν στολαϊῖς, καὶ Φιλουν- 
Ν - - 

των ἁσπασμους ἐν ταῖς ἀγοραῖς, 

ΕΕΥΙΦΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

ἴδοπιθ οἱ {ιο βογρος δαῖά {ο 

πάπῃ, Τ6αςμος, ιο παδέ 6ρο]οῦ 

θ]]. Απά κίλαγ ἀαγςί αδ]ς Ι1πα 40 

ποἰηίηςσ {ατίλογ. Απάᾶ 9 εαῖᾷ 41 

ἰο {μεπ, Ἡοπψ 847 {πογ, λαέ 

π[ῃο Αποϊπιοᾶ 15 316 5οπ οἳ 

Ώαγίά 2 οΑπᾶά γεῖ Ὠανίια Ἠάπι- 42 

εοἰί βα1]ι {π ιο Ῥουίς οἱ Ἐδα]πις, 

Τ]ιο Τιονά καΐᾶ {ο πι Ιογᾶ, Θἱ6 48 

Ώνοι τα πΙΥ τ]σΏί Παπᾶ, 111 1 

πια]θ ἐῆπο οπθπιίθς {1Υ {οοῦ- 
βἰοοι.. Πανίᾶ, ιουοίοτο, ομ]]- 44 
ο Ἰάπα Του, «απά Ίοτυ, 1λεπ, 

6 Ίιο ή5 ϐου ὃν "ΤΈπευ, ἵπ 119 4δ 

πθατίηο οἱ αἲ 1ο ροοβ]θ, Ἰθ' 

φαϊᾷ {ο ἣϊς ἁἱδοῖρ]ορ, Ῥεπατο οἱ 4δ 
ἐλο φογῖρος π]ο ἀθδίγο »ίο τα]]ς 

αλοπέ π Ίοης γοῦος, απά 1ουθ 
ερα]αἰαἶοπς ἵπ ἴλο. πιβχ]κοῦ- 

εἨσ]ᾗί οἶαηπσο ἵη ἐς ογάετ οἳ 16 δεηίθποθ, πΏ]ς ζώσιν τασθῖνθς 

15 Ἠέθναὶ τεπᾶσιίης (βοοοτάίπς {ο {ὰθ ἄῑοεῖς οἰσηϊβοπίίου ος ἐἶιο 

Ρα56 ἴρπες), 16 ἐμοια]έ ἶς ἀἰκ]ιιοίῖγ εκμυ]εθᾶ. 
πα] ατο Πνίης ἴο Εῑπιι” 

4 6Ο0ΠΙ6:” τενες. 

εοὶᾷ {3 

ἆοπε ννοί].” 

«παιᾶ ο]. 

Ῥγ πείῃς 5 διρρ]ειηεηίανν Ῥλσηςθ, 

Οαιηρδα]! Ἰας ῬτοισΏῦ οαί ια Πουρης ας, “ιο αἲς αἲ], 

ἑλουρ]ι ἀεσά 10 5, ἠνίης {ο Ἠήπι.” Βθθ εἰ. 13 : 80, ποῖθ, 

8ο η γ. 27 (Ῥον]είοη). 
Βοασ]είῖ, Αηοαβ, ἸεείαΥ, Έ ευ, Οαπαρ., Νοτίου, Ἰαἷκαί., Μ. 

} “11οια Ἠαςί εροκεα πε]; μαλῶς εἶπας. 

Ἠθαν {μο θχριθεεῖοη « Ἰα]] ϱβἱᾶ 1”. Ῥαῖ πονες “ οι Ίπανθ γ/θὶ] 
Φο, “ ὙΓα]. ἆοπα !”.Ῥαΐῦ ποῦ, «σοι Ίανς ανο]] ἆοια!” 

Τη ή Ἰαςύ σᾳ5θ, ο ἠπνθτὸ μα Ῥίταςς, απᾶ 6πΠΡἱοΥ, “Σο Ἰανθ 

Νος 18 16 αοοοτάίηα {ο ους ἠάΐοπι {ο πς5ο “έἶλοι 1αέ 

ΤΗς 8ὗονθ τοπβεήης ἶ5 τηε αρρτορείαίθ. 

Τποπι, Βοαγ]είξ, Οωηρ., ονίοπ, Θαήγευ, Μ. 

9 «Απᾶ τεί;” καὶ. 

αρ ς” ἐς, 
Βο Ῥθυπ ας 

ΤποΠ1., Θλασρο, 

ο οσσας]οπα]]γ 

Ἐν, “ος” 15ου. 

5ο 

ᾳταντὸς τοῦ Λαοῦ. 

α οπὰ Ῥου {λρη;”. καὶ πῶς. 

πηαπάθά Ὁγ ους ους Ἰοφιεπάί. 

«Απᾶ ” (καὶ) 49 Ππιρτορθ]γ οπαἱ6ρά 1 {1ς Ἑ, Ὑ., πλουσΏ {η Πιο 

Ρατα][εἶ, Ματῖς 12: 27, 1 18 ἰαηθὶαζεᾶ. 16 {5 α5 αρρτορηίαίο ἵα 

οπ6 Ἰηδίαπσο, 45 ἵη ἴπθ οἱτογ. 

ἴοη, Ῥαπσου, Κεπά., σταγ (οι Απσάρ), 

Ῥδσα, ὔδομει, “εὔ;” Εεΐ]σ., 

αλ Ῥ]οᾶαή απά Ταἱ,, 

αν. Ῥαυ., « αἰίσδα,” «Του 18 ἠαλοίσεά, α5 α. 5αρρΙππεηξ, Ἠρτθ. 

Φο 11 Ἠενίδίουι οἳ Μαι]ς (13. 

τμ Ὅμευ, π νο Πθαγίηρ οἳ αἰὶ ιο ροορ]ος” 

Ἰζεπᾶ., Ἰλακοξ, Βαν7ευ ( απᾶ ἵα ἀ1ῑθ Ἠθαι- 

ἴπα,” οἳο.), οσίου (ΐπ {1θ Ἰδαγίης οἳ {ο ]οῖο Ῥεορ]θ ”). 

996 οἱ. 8 : 18, απᾶ 19 1 ὃ, ποίθε, 

960 οἱ. 1 : 11, ποίθ, 

Τηίς {5 [νο αιταηβεπιεπό ᾱς- 

Τλοτη., Ώμαρθ, Βοατ]θέί, Ῥεηῃ. 

Τε {5 τοπάρτεᾶ Ὁσ 11ιε]νια]], Ἠος- 

Ῥα]ς., Μοηῦ., Ῥγαδαιαθ, 

αρμάθ;; Ώο ἸΓείία, “ απᾶ;” Β. 

κο ευ. Ν. Τοςί,, 

:.9Τ). 

34μούοντος δὰ 

κας ἄπτεῦ αξίες Ἰήπά ποέίης {ατίλος :”. Οὖν ἔτι---ἑτόλμων 
ἐπερωτᾷν αὐτὸν οὐδέν. Ὑπακο Ἡγ Ες γοηάειίης, πθ 8 

ἄτορ Ὠιθ βαρρ]θπιθηύ οἳ ο Ἡ, Ῥ., “ φμεηίοη αἱ αρ απᾶ γεξ 

Ῥτεβεπέ {16 ὑουσλέ Ψίδι οκασίπθες, . Έχε, «16 ποβα]οπὲ Ῥ]ης 

Ἰηέδιτοσετ εαν πθα;”. 6 Ἰείία, “ος Ὑασίεη---π]ομέ πιθην αι 

Ῥεβαρει ; ''.1085., "πο 6ο αἰγεγίθτον ο Ῥιδριηίατ]θ παζα.” 

1 «αι ΤΗϊ6 ποτά ἵ6 α δαρρ]επιοπί. η ἴἶιο ρονα]]αὶ, Ἠασ]ς 

19 « 85, ὅτε ἵδ οχργθςςεὰ ἵπ 11ο Τεχῇ, 

α «{ῃθ Αποησας”' τὸν Χριστὸν. :.326, ποῖθ. 

5“ {πρ οι οὗ Ὠσανίά τ” νἱὸν «Ιαβὶδ εἶναι; Βο ἵπ ρατα]]εὶ 

(8, Τ.) Ματ] 12 : 95. Ἰαπὰ,, Βαχρθ, Ῥεης, Νοσίορ, Ίακοί;, 
ΒΑΠΤεΤ. 

968 ο). 9 

« ρπᾶίθηςσο,” {η {γθ 60η5ο ἀοπιππάςα Ἠθγα, 15, {ο 5αὖ {9 Ἰθαξῖ, οὔσο- 

Ἰεροσηί, ἶιθ αΏονο οἨαησθ πα]κθς ἴο βεηΐοπος ἀῑει Ῥαῦ ςὐρ]ῖγ 

ἴνοπι λα Ρ]ιαβθο]οςΥ οἵ 1ο Ἡ. Ὑ. Α5 απ αἰἰσμαίάνο, “ο, 

ή] αἲὶ {ης ρθορ]θ νους Ἠθατίηρ ᾖιπι” 

Σο πα]ς αδουξι”. περιπατεῖν. ἈΈματρο, Ὠϊοῖς, Ἀοσίοη. 

Φο (Ε, Τ.) 1 Ῥεί. ὅ :8. ο ἸΝαίίε, " απι]ογπαπᾶε]η.”. Ὑγακοξ, 

( Μαπῖς 12: 898, περιπατεῖ»). Όση,“ ποπι γά]ο (αἰοιπθ) βαβθ 
ομα]κήησ”  1ήΔᾷσ]ὶ (ἴπι οεγθο): «Το τα ποιά, ὠαἶξ αδοιμ.” 

ο τεοπβο]ᾶ (1ος. 

η) Ε «ρα]ααίοης;”. ἀσπασμοὺς. ελα], Μ., Ἰοτίοη. Βο 

ἵη ρατα]]ε] (Β, Ῥ.) Μαι] 14 : 58. Θοο Τίο 11 : 48, ποῖς, 
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ΚΙΝ 0ΑΜΕΡΞ) ΥΕΠΘΙΟΝ. 

απᾶ πο Πϊσ]οδί 5οαί5 Ίπ ο 5Υπ8- 

βορᾳθ8, απᾶ 116 οἰίθί τουπις αἲ 
Τεαςίς; 

47 ἸΨμὶο]ι ἄδνοιν γλάο σε) Ἰοιις- 

65, απᾶ {ο α 51θπ πα Ίοηο 

ΡΙ4γοΙ5: 16 βαπἹθ ϱἹθ]] ταοοῖνα 

ρτραΐθῦ ἄαπιπαίοῃ. 

Ο0ΒΑΡ. Χχί. 

ΑΝὈ Το Ιοο]κεᾶ αρ απά 5αὶν ἴ]α 
εἰο] τηθη οπςήπο {οῖν οἰ[ίς ἰηΐίο 
ἔμο {γεαδανΥ. 

9 Απᾶ Πο 58 αἶ5ο 4. οθγίαϊη 
Ροος π]ᾶον, οαβᾶπσ ἵω ιο 
πο πι]{ος. 

8 Απᾶ Ίο δαᾶ, Ο{ α ἐπ 1 5αγ 
ππίο τοι, λα ης ροον πψἱᾶον 
μαᾖι οβδύ {π πιογθ ἴμοπ Τ16Υ α]]. 

4 Ῥου αἰ] ἰιθοο Ίανο οί ἀῑιοῖς 
αὈππάθπος οαδύ ἵῃ Ἱπίο ἴθ οὔου- 
Ίπσς οἳ ἀἄοᾶ: Ῥαῦ δα οἱ Ίου ρθηῖ]- 
τΥ Πα] οαδύ ἵπ α]] πο Ἠνίηο ὑ]ιαῦ 
εἶο 1αᾶ. 

απξΕκ τηστ. 
9 ὃ / 3 » 

καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συν- 
αγωγαῖς, καὶ πρωτοκλισίας ἐν 
τοῖς δείπνοι»" Ἱ οἳ κατεσθίουσι 

τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν, καὶ προ- 
φάσει μακρὰ προσευχονται. οὗ- 

τοι λήψονται περισσότερον κρί- 
μα. 

ΟΒΛΡ. ΣΣΙ, 

᾽Ἰ4ΝάΡ/ἘΨαάΣσ δὲ εἶδε 
Δ ΄ Δ α 5 

τους βαάλλοντας τὰ δῶρα αὐτῶν 
» Ν ΄ / 

εἰς τὸ γαζοφυλάκιον πλουσίους" 
ᾗ εἶδε δὲ καί τινα χήραν πενιχρὰν 
βάλλουσαν ἐκεῖ δύο λεπτὰ, ὃ καὶ 

εἶπεν, ᾿ 4ληθῶς λέγω ὑμῖν, ὅτι ἡ 
/ ς Ν - 

χήρα ἡ πτωχη αὕτη πλεῖον πάν- 
ῳ ο των ἔβαλεν' " ἅπαντες γὰρ οὗτοι 

ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβα- 
Ν - - -- Φ 

λον εἰς τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ, αὕτη. 
Ν 3 - « / ον 

δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς 
4 Ν / Δ 5 9, 
ἁπαντα τον βίον ὃν εἶχεν ἔβαλε. 

απρπί οἱ ἐλμοῖν αὈυπάσπος, 

ΕΒΥΙΘΕΡ ΥΒΕΡΙΟΝ. 

665, απᾶ "έδε "Απβέ 5εαΐς ἵη 

ἴο ϱγπασοσαθ5, απᾶά {δε "βγ6ῦ 

Ρίασ65 σίη "0ο {θαδίς: Ὑγμο ἆ9- 

γουγ πιάοινς’ Ἠοιδθς, απᾶ {ον α 

1:Υ6ίΘῃ6Θ πια]θ Ίοπο Ρ14ΥΘΥΒ; 

Όθρο σπ1]] τοοθῖνθ ϱγοαίθΥ «001- 

ἄθπιπαίομ. 

ΟΒΑΡ. ΧΧΙ. 

ΑΝΡ «Ἰοοκίπς πΡ, 16 5. ἴἶιθ 

τῖσ]ι πιο οιβίίπος ιδῖχ ο{ἴ8 {πίο 

ια ἰδβδῦγ. Απά 6 5.1 αἱδο 

8 οθγίΘΙΠ Ῥους πᾶου, οαδίἶπο 

Ῥόῃ «μον ἴπγο ΐ65. Απάᾶ ο 

εα1, «Έσα]γ, 1 αγ Το 7οτ, ἐλαῦ 

Ες Ῥοου πΙάοι «σαδῇ (πι πιοτθ 

ἔλαα 811 ἐλεσε; [οι ἰ1θδο αἱ] 

ἱραδίέ 

Ππίο ἴ1θ αἰ[ι οῇ αοά, Ραῦ Εα, 
κοπί οἱ 1ου παπύ, οβ8ῦ 1π α]] ἴλθ 

Ηνίπο {ια ος Ἰαά. Απά α δ 

απ. ό]]ο. 9ο Τμο]γνρ]], ᾖΙρωτοκαῦεδρίας ἵ6 απατἰ]ιγοιι. οατ 5 ορπᾶσπππα[ίοη κρέμα: Ἀοαχ]θῦ, Έοπη, Νοτίου, Μ. Βο 

που ζοφμεπάὲ ἄεπιαπάς ἴ1ιο ατή]οἱθ, π]ίοὮ ἶ5 Μαἰἱοίσεᾶ, ο5 α 5ρΡΙθ- 

πιθηξ, 

5 α Πε εθαίΒ; ” πρωτοκαθεδρία. Κεπᾶ., Θα1ρς, ΤἩοπαςοῦ, 

Ῥοπυ, ἸΝαἷκο[, Βάγου,. 9 Ἰείίθ, “ αιείο Φέῆ]]α;”. 8. Ἐν, 

«ερτεπῖετς εἰδσας :”. Τ065., ' ρπιθνας αἴ]ας :”. Ὀϊοάαίί απά Τεα]., 

“ Ῥηπαὶ βεσσἰ.”. Ἐοῦ. (Τωαχ., ἵπ υογὀο). Βεθ οἩ. 11 : 45, ποίθ. 

ν λε” Θο Το α]]. Α5 πρωτοκλισίας ἵς απαγί]ους, ὧιε 

αγ{]οἷε 15 α 5αρρἰαπιθη{. Ὦ6θ ποίθ οωγτα. 

απ ῃταῦ Ῥ]ασθς;” πρωτοκλισίαε. Ἰοηάτίοῖς, Ῥθπη, Ἰοσίοη, 

Τετνα!!, βαΐσου. . Έτ,  ρτοπιἰἐνς Ῥ]αςος;”. ο Ἰείίς, “ουρία 

Ῥιαύο.;. 6ο οἩ. 14 : τ, ποῖθ. 

Σα ἐν, Ἠο]ςα. «αι Β. Ε1., α ἆπης;” Τρον. «οπ. Βο 

1ηνοο ἔἶπιος ἵπ Ες γδισα, 1 15 16 ἄεεπιεὰ {οο ᾖῑεγαὶ (5ο Ἐεν. 

Ματς 12 : 89), έποι “ αἲ.” 

: «ο; τος, Το ατηοῖε {ς ονοι]οο]κεά ἵπ ο Ἐ). Ὑ. (π]λ]οὮ 
{οΠοπς ΤυπάαΙθ) Ἠθιο, α8 {π νο Ῥατα]εί, Ματς 121 48. 19 ἶς 

ἐχαηξ]αἰθά ἵπ Ῥε]σ.,  “ 4ο;”. ο Ἰεε, “ ἆθπ;”. 9. Ἐν. “]6ς:” 

Ίου. “1ο5:”. Πα], “ ποί”. (ὁ απ Ἠιθ”). Ἔμπο αγήο]θ 15 αβοᾶ Ἠθγο, 

Όδσπαξθ ἴπς “{ραδίδ” Ἠ6υο {ποςθ πο Παά Ώδσσπιθ οιδίοηιαςγ 

8πποῦσ {πθμάς, απᾶ ἐς πονᾶ πας, ἠλιαγθίογα, ἀεβηῖίζο. Τά ἔλμο 

Ἰπαίαησς ]θη Ἠθγοά “ πιαᾶθ ο εωρρό” (δεῖπνο») ο Ἠΐς Ὀἱν{]ι- 
ἂαγ (Μαιῆς 6 : 31), α5 μο οηίοι ἰαἰηπιθηί πας Ῥγοῦαδ]γ απαβηα], ἔπο 

αγίϊοἰθ 6 ποῦ πςοᾶ, ππᾶ τ11ο Ἡ, Ἡ. Ῥτοροιίγ ἴθηπις 1έ α 6αρροτ” 

ἳ 6. 8 [θαςί). 

εκ Ῥγθίθηςς ; ” προφάσει, 1οῦ. (1εκ.), Ἡοε]., βματρθ, Βαήγαυ, 

(5. Ὑ.) Ἰωο 28 : 40. 1 Οου. 11 : 84. 1 Ίππ, 9:6. ἨἘοῦ. 
(ἵωσπ., οἨ ἰλίς ποτά) ταπιαβῖτο {ἰιαί 16 πιοδὺ ΠΙΕΩΠΟΝΗΙΥ εἱσηίῇθς 
εοπάεπιπαίοη, δεπίεποε, “' ΙΠΙΡΙΥΙΩΡ 9ἱ5ο Ριπκ]πεπέ 5  οογ(αῖπ 

οοπβθΩἸΘΠΟΘ. Ματς 12 :40. Ίωκο 20 : 47, εἴοι Α5 απ α]ίετ- 

πθήίνθ τοηᾶθτίης ο Ιάἱοπιαδίο Ῥήχαςθ, “ᾱ Ἠθαγίες θοιίθποθ.” 

5 “Ἱροο]ήπςο πρι”. ἀναβλέψας, Ῥομε]είί, ἸΓθρίεγ, ἸἈΝοχίου, 

Ὑλαἷκεί., Ῥϊοῖς,, Ἐ επᾶ., Τ]ιο]ννα]], Μ., Θα πγογ. 

Ρα σπ ΤΗΒ πονᾶ ἶ5 α βαρρ]επιοηό, 9εθ Ῥτεοθᾶίης ΠΠΕΒΙΗΡΕΥ, 

βάλλοντας---εἷς (5 οαβηρ-----ἰπίο ”}. 

5 μαγς 1” ἐκεῖ. ΒΠαχρθ, Ῥθημ, Μ., ΒΑΥΥΕΥ. 

ᾱ « Τργ, Ἀληθῶς. 966 Ἰω]ο 9 : 21, ποίθ. 

ἴομ, Ραησος, Κεπά., Μ., Τηο]ννο]!. 

εερᾳεΜ;” ἔβαλεν. Μ., Τε]. Τ]ε αοτῖθέ εἹου]ά Ἠανο 15 
δια] {οσο Ἠθιο, Τη πο Ῥατα]ε], Ματς 12: 40, ο Ῥετίροῦ 

βέβληκε 000115, απᾶ ἵ5 Ῥτορθι]γ τεπᾶργεᾶ 1π {16 Ὦ. . Ὦγ μαι 

οαδέ 1η. 8ο Κοπᾶ (ἡ ευ ”). 

560 Υ. 2, ποῖθ, 

Οαπιρ., Νου- 

{ ατπι 

Α ἵπ Ἐογ. οἱ Ματῖς (14: 48), πΊουθ 
6 Ἔμεςρ ” 16 α βαρρ]ο- 

δ αμ ο] ἐλροο;"' σεάντω». 

μα Ψροσναρλῖοαὶ 6ὔγος « λοδε ””. ο0σἲ18. 

πιθῃί, 

ο ουῦ ο{ς”. ἐκ. Ἱακοί, βματρθ, Βσαχ]αἑξ, Οαπηρ., Το] α]]. 

6 ραςῇ.”. ἔβαλον. «Αονὶςί, αξ ἵηπ ν. δ. 66 ποίθ 6, 

Βο γ. 1 (εἷς). ζεπᾶ., Όματρς, Ὑεείοσ, Οαπρ. 

560 ποίε Ἡ. 

} αΙπίος” εἰς, 

κα οπῇ ος” ἐκ. 
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ΚΙΝα ΙΑΜΕΞ) ΤΕΕΒΙΟΝ, 

6 Απᾶ αδ εοπιθ 5Ρρ8ί6 οἱ {ια 
ἐβτηρ]θ, ποτ 16 παβ αἄοιποά ψἰ(] 
σοοᾶ]γ 5ίοπας, απἀ οἱ[ίς, Ίιο 5α1ᾶ, 

ϐ νς Του ἴοξο ἠήπσς π]]ο] γο 
Ῥε]ο]ά, {πο ἆαγς πνΙ]] οοπιθ, πι έ]λο 
πη]οα έ6υς ια] πού Ὦο 1ος οπο 
είοπθ προη αποίἶου, ἔἶναί ενα] πού 
Ρο ἐμγούνη ἄονην. 

Τ Απᾶ {θυ αξ]κοά Ἠΐπι, σαγΊπα, 
ἹἩΜαδίοι, ὑὈπί π]ιθη εἶια]] 1ος 

Εήηςς Ῥοἳ. απά π]ιαῦ εἶσπ το] 
λετε δε ποπ. {πορο οῆησς 5πα1] 
οοπιθ {ο ρα5ς ὗ 

δ Απᾶ Ἡο εαἰᾷ, Ταἷο Ἱοσά ἐλλαί 
γο ο ποῦ ἀοοεϊνοᾶ: 1ο 1Η8ΗΥ 
5ἱια]] οοπαθ 1π πι παπῃθ, 5αγΊπα, 

ΟΕΕΚ ΤΕΣ1. 
/ 

δΙ4Ι τινων λεγόντων περὶ 
ο . - / ͵ - 

τοῦ ἱεροῦ, ὅτι Λλίθοι καλοῖς 
/ κ, 5 

καὶ ἀναθήμασι κεκοσµηται, εἶπε; 
0 . ΑΔ - ᾿ / 
Ταῦτα ἃ θεωρεῖτε, ἐλεύσονται 

Φ 2 / 
ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται 

. 9 ΦΝ / 
λίθος ἐπὶ λίθφῳ, ὃς οὐ καταλυθή- 

ἳ πο γα. / νο 
σεται. Ἰπηρώτησαν δε αὐ- 

Ν / / / 

τὸν, λέγοντες, ιδάσκαλε, πὀτε 
5 .ν ά Ν 

οὖν ταῦτα ἔσται; καὶ Τί τὸ ση- 
μεῖον, ὅταν µέλλῃ ταῦτα γίνε- 
σθαι; 

μή Ν 5 / Ν 

δ 'Ὁ δὲ εἶε, ἸἈλέπετε μὴ 
- Ν / 

πλανηθῆτε' πολλοὶ γὰρ ἐλεύ- 
μα. 2. 3 / / / 

σονται ἐπὶ τῷ ὀνοματι µου, λε- 
σα 3 / Γ ΝΔ « 

γοντες, Ότι ἐγώ εἰμι'. καὶ ο 

ΒΕΥΙΡΒΡ ΥΕΒΘΙΟΝ. 

5οπιθ 5ροζκο οἱ {ιο ἑρπιρίο, 1αῦ 
{έτας αἀοτηθᾶ π "οσα {1 [α] 
βίοπος απᾶ "οΠοχίησς, Ίο βα1ᾶ, 
ος {ο ἴἶοδο {λίησς πο Το 
Ὀο]ιοίά, σέλα ἆαγε πΠ] σοπι6, ἵπ 

αγμ]οὮ ἐλθτο συ] πο ο 16µ 
016 5ίοηπθ οἩ αποίμθτ, πο] 

ψ]]Ἡ] ποῖ ὃς {ΗΥΟΥΗ ἄοππ,. Απᾶ 
Ώ16Υ αξ]κοᾷ Ἠϊπι, 5αγΊπο, Τοαοίι- 
6τ, "π]θη ἐπῑεη πΙΠ {1οδο (πήησε 
ροἳ απᾶ π]ιαῦ τω] δε ιο βἶση. 
πλθη λορο {ηῆησς ατο "οΏουῦ 
ἴο σοπιθ ἴο ρᾶξ52 «Απά 16 δαϊά, 
Ταχκο Ἱιοοᾶ {ἴιαῦ το Ὦο ποῦ ἆθ- 

ορἱνοᾶ; {ο πιαηΥ "ΨΗ] οοπιθ ἵη 
ΠΙΥ Ἠαπιθ, δαγίης, ΙΤ ο "δε, αἱ Οῤττδέ; απᾶ 6.6 πιο ἆτανγεί]ι 

παν: 5ο Υθ ποῦ {πμθγείοτο α[ίον 
Ώνοπη. 

καιρὸς ἠγγικε. 
- . - 

θῆτε ὀπίσω αὐτών. 
απᾶ ἴλθ επιο ἀταπεί]ῃ πθατ: ϱο 
αμοί, {ονοίονς, αἴίο {μαπῃ, Ῥιαΐῦ 9 

νο 5 
µη οὖν πορευ- 

[στά Ν 

ύταν ὃὩε 

ας” ὅτι Καπά. Φανγοι, Οαππρ. ο Ἰμείίο, “ ἆπςς τ” 

Ῥε]σ., “ δα" Τὴθ ραξεασο ἶ5 ο]]ρὶσαί; διὰ τοῦτο Ὀεῖπα ππᾶε- 

εἰοοᾶ. ἘἩουρονεεπ (ρ. 129, ὅτε, ΣΝ.). "Ἰπο[ίορα (ανασα, Ρ. 191). 

Οοπιρατθ ἆ οὐ 15 : 19. 

π «Ῥορμαίβο]ς” αλοῖς. Ἰοπᾶ., Απρας, Βοα]οῦς, Οαπιρ., Νοἳ- 

ἴοα, ἱοίς,, βαπνγετ. 

Ἡ αρῄοτῖησς :”. ἀναθήμασι,. Ἠοῦ. (119Σ., ἐπ οετὸο) : “άπ ο[[ει- 
ἔπα οοπεθοταϊοά {ο ἀοᾶ, αιιᾶ Ιαῖᾷ αρ ἵπ ιο ἰοπιρίθ. Ί1αηκο 91: δ.” 

Ἔμο οουῖυε οἳ εὐηδεοταἰεά ο[[είπρς, γλῖο] Ὑθιθ ]α1ᾷ αρ ἵπ Ρασπη 

ἔθπηρ]ες, φιιοΆ 8 βροἵ]ς ἑαίτοη ἵπ γναῦ, σανο τίς [ο α οπδίοήι απποπς 

ἔ1ιρ Ἰαΐετ 6θννς οἵ Ρ]αοῖησ γούῖνο οΗουίπας 1Ώ Ἴλλο ἴσπηρ]ο. Ῥ]οοπιξ, 

(Ν. Τος0.) : “ΤΠ πνονὰ ἀεποίθα ΄ αΏγ ἐλίης εοὶ αρανί,) απᾶ εεροοῖ- 

9] οοπβθογα(θᾶ ἴο (οά.-- αυ Ίμθθο ἀναθήματα Ν6Ιθ 67 

πιηθτοας απ τἰσ]ι, ο θηᾶ {ποια 2 Μασσαδ. ὃ 1 16: 9 : 160). 68 

1οβεριας, «Απίᾳ., Β. 16: 11, 2δ. αι, Β. 2: 1π, 28. Τὸ ἵ6 

ΠοζθΕΒΑΥΥ ἴο ἀῑδίπσαίομ {Πίς πνονᾶ ἤνοπι δώρα, “αἰδίδ 1 ν. 4. 

Βο ομά., Τηα]να]], Θοατ]οξύ (ή οοηεροταίεά οθγῖισς }, Βαπυγεγ 

(«νοῦῖνο οβσίηας "). Ἠευ. 1. Τε, τοσα. 8. Ἐτι,  οἥτα- 

ἀ6ς;”. 1065., “ οοδας [οοηβασταδας] ὁ Ὀίος;”. Τε], « οβοτίο.” 

ο “45 0” (κατὰ δαραιᾷ., Ὀθίοχθ ταῦτα). ἘἸοηᾶ., ΘΔΝΤΟΝ. 

Ρα ἰᾖο Ἡμέραι ἵ8 απατίητοις. σπορ ἴἶο αγιο]θ ἶ5 αν 5αῃ- 

Ῥαπιεαί, απᾶ οἶου]ά Ὃς ἠαλίοίσει]. 

α «μα {6 πηηθορεεαςῇγ {ηδετίος, ἵπ ἐ]ιο Ὦ. Ὑ. Ῥεέοτο “« π]]οδ.” 

Πέ νας οορῖεὰ {ἴοπι Οππηππς. Οπιϊέθᾶ ὃγ Κεπᾶ., ΤἨοπι., Ὑοε]οτ, 

Ῥεπα, Ὠίοῖς., βαγεΥ, Τηε] ναί], Μ. 

5 αφ ποῖ Ῥο Ιοβς ;”. οὐκ ἀφεθήσεται. Ἐοπᾶ., Θματρο, Φσαι- 
Ἰο, ῬοψἩ, Οαπρ., Νουίου (ή ποί--Όο 16(! ὴ, Μ. 

5 «ΥΙΟΙ 1μεῃ 1’ στότε οὖν. Βηνγου. 10οΥ., « οπαπᾷο ρᾳθς; 

Ώο Ἰοῦίς, “πα πη---πΙα1”. Θ. δι, « απαπά ἆοποι". Οὖν ἴ6 πεπα]]γ 

νθπᾶοιοά Ὁγ {ζσ, ποιό, πνίχει Τέ ἆσποίθς {]α πιογὸ δεῴμέπος οἳ 908 

σἸαῦδο προ αποίδςγ.---Ποῦ. (Τσ). 

ε απο δε. Το απχΠίανγ - ο”. ἵπ νο εαρρ]σπιοηέ πιαδέ 

σοἱηο]άο ηλ] {λα ἵη το ρτεοθάίης οαιςο. Τ1ο τοίοτοποο Ὀσῖης 

οὐν]οιι]γ {ο α Ππίανς πιο, πο θαρρίοπαηύ {5 αἱοτέίοπεά ὃΥ 

οπή ίης « 1ογε, νήσο) {5 βαρετβαοῦς. 9ο Έποπι., Νοσθος, Θοδς- 

Ιοἱ6, Ῥεμα, Οαππρ., Ρἱο]ς. 

α «φροαῦ το ϱ0Π19 {ο ραςς1”. κέλΛῃ--γίνεσθαι; Τ]ε]να!ι, 

Ῥοπη, Ἐομᾶ. (“ αὐοιί {ο παρρο 1}. «Αησας, Βαν γου ( αὐοιί {ο 

οσα 1”). Οαπιρ, ( αρουῦ {ο Ῥο αοοοπιρ]ἱδιεά 1”). ἸἈοτέουι 

(“ αροπέ {ο ἔαικο ρίασο ἳ 3}. πιο {οΠονίης ποίο οἨ μέλλῃ, ἰα ἔο 
Ρατα]]ο] (15 : 4), ἵ6 ἔα]κοι {γοπα νο Ἠον]είου οἳ Μαι]ς: “Αλοασ]ι 
ἵπ πΙαΩΥ οΏξος µέλλω, η ι νο ἸηβπΙνθ οἳ αποί]μος νοιὈ, αἶτος 

Ὠναῦ νοιὈ νο 56/86 οἱ {λε εἰπιρίο ᾖχπτθ; 16 866Γ1Β Ἠθς ἴο Ἠατε 
ἵνβ χαᾶϊσα]. εἰσπὶβοαίίοἨ, ' αὈουό {ο ἀο) ος 'οθ' Βο Κεπάτίαῖ, 

Έοῦ. (έλλω). Ὥσσα, «(παηᾶο {αζαναπι οδὲ αὖ Ίο οπιπία βηθπι 
Ἱαρορηί:. Οαδίαᾖο, ΄ αιοά εἴρηππα εἰσηίβοαδίέ Ῥερο ρουβοϊοπάα 
οπηπία }’. Ἰ]υογίαη, οπαμᾶο ἰοᾶας οἶ]ας ναη ἅ οαπιρ]ίθεο”. Το 

σο]]οριηα] ρΆναςς αἲθ σοἶπα ἐο Το [α]β]]οᾷ ̓  οκρτοςςος ο ἐπουρ]ιῦ 

εχαςί]γ.' 

ΣΑ ψἩ]. οοπος” ἐλεύσονται. ἸἨΜοςί τεροπί Ἰταπε]αίοις Ώατθ 

ολαησοᾷ ἴηο απκ]Ιανγ ο να] {ο ὁ φ]] ἵα που] αἲ ἐς 

Ἰηβίαησος ἵ γμ]ο] 16 οσσασθ, 1η Ἠλίς Ῥτορῃθςγ. 8ο Τομ, Ιζεπά,, 

Ὁμερο, Φοαγ]ειί, ῬοηἨ, Νοτίου, Ὑγακοῖ, Μ. Πίς ἴοτπι οἳ {μ9: 

γατῦ ἶ πάορίοᾶ Πουο, ας ἴν πας ἵπ νο Ἠον]σίοι οἳ Μας. 

λε  Κειᾶ, 6ο (οι Ῥατα]]ε], λα] 138 : ϐ), Βανρο, 

Ὡοαμ]θίί, Νονίοα, Ἰἡαίκοί,, Μ.., Τηδ]νναϊ]. 8. Ἐτ., “ 068 ηιοῖ αἱ 

ἰε ααἷες”. Ὥο Ἰαἱέο, “ Ίο Ὀἷα 65: Ῥαπ., “ ἀεί ος πηῖς ;”. ΤΠ]. 
«Το 6οη ἀθεθο 8ο ἵπ ]αησιασο το[οιτῖης {ο Οήςί (Ε. Ἡ.) ολη 
8: 24,28: 19 119. ι 

α «γρ 1 {1ο Το, Ὑ., 18 δαροχβαοας, 

Ι6ύ6, Ῥεπῃ, Ἰαἷοί, «Ασας, Μ. 

Οπιϊθοᾶ Ὁγ Ιζεπά,, ὥσαι. 
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ΚΙΝᾶ «ΑΝΕΞ) ΤΕΗΡΙΟΝ, 

9 Βπέ π]οη ο βλαΙΙ Ἠθαν οἱ 
πατδ, απᾶ ΟΟΠΙΠΙΟΤΙΟΠ5, Ὀο πού {6Υ- 

τᾳθᾶ: {05 11656 ἠήπσς πιυςέ Πγ5ί 

σοἵΊθ {ο ρα55; τή {19 επᾶ ἐς πού 
07 απᾶ Τ7. 

10 Τηθυ οεαὶά Ἰ6 απίο {ἶαπι, 

Καβοητ θα] τῖδο ασαϊηςί παίίοη, 
απᾶ Ἱἰπσάοπι ασθ]ηςί Ἰποᾶοπι : 

11 Απᾶ στοαί θαγιᾳπα]κθς ο]ια]] 
Ῥο {π ἆΐνους Ῥ]ασοΒ, απᾶ {απαίπας, 
απ ροδή]θποθς: απά ἔοαι [1] 5ἱσ]ιίς, 
απᾶ σιοαίῦ εἶσηπς εἰαί {πειο ὃθ 
[νοιι θανοἨ. 

12 Βαέ Ὀείοςθ α] {λαρδο ἴπογ 
εἰια]] Ιασ {πεῖν Ἠαπάςδ οπ γοι, απά 
Ροιςοοιίθ Φου, ἀθ]ίτοιῖης ου Ἱρ 
ἴο το εγπασοσαθς, απά Ἱπίο Ῥτῖς- 
οη5, Ὀοΐπρ Ῥτοισ]μέ Ῥεΐουο Ἱεΐπσε 
απᾶ 1618 Του πιγ ΠπαΠΙΘ”5 5αἷο. 

18δ Απά 1ἱ δα] ὑατη {ο τοι {οτ 
ἃ {θείπιουγ. 

14 Θ6µΐ1ο  ἰλπαγείοτο ἵπ γοιτ 
Ἀοατίβ, ποῦ {ο πιεάϊίαϊο Ῥείονα 

π/]ιαῦ γο βἰια]] αΏβιγου. 
15 Ῥου 1 πὶ] σἴνε τοι α Ιον 

απᾶ πράοπι, πο] αἱ] γοιν αᾱ- 

απΕΕϱΕ ΤΕΣΧΤ. 

3 / / Ν 5 

ἀκουσητε πολέμους καὶ ἀκατα- 
Ν - - Ν 

στασίας, μὴ πτοήηθητε' δεῖ γὰρ 
ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ᾽ 

ΔΝ / 

οὐκ εὐθέως τὸ τέλος. ἸὉ Τότε 
3/. . - / η 
ἔλεγεν αὐτοῖς, γερθήσεται ἐθ- 

. 3 αν, Δ / 
νος ἐπὶ ἔθνος, καὶ βασιλεία 
ΣΑ / 11 / ' 
ἐπι βασιλείαν. σεισμοί τε 

Δ /. 
μεγάλοι .κατὰ τόπους καὶ λιμοὶ 
καὶ λοιμοὶ΄ ἔσονται, φόβητρά 
τε καὶ σημεῖα ἀπ' οὐρανοῦ με- 
γάλα. ἔσται. ᾖἸ Πρὸ δὲ τού- 

ά ιά 3 - 15 

Των ἁπάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ 

ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν, καὶ δι- 
/ 

ώξουσι, παραδιδόντες εἰς συνα- 
λ ΔΝ ' / 

γωγᾶς καὶ φυλακᾶς, ἀγομένους 
ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας, ἕνε- 

κεν τοῦ ὀνόματός μου. 15 ἆπο- 
βήσεται δὲ ὑμῖν εἰς μαρτύριον" 
14 θέ. 6 - 3 δἀ 

ἐσθε οὖν εἰ τὰς καρδίας 
ὑμῶν; μὴ προμελετᾷν ἀπολογη» 

Δ 

θῆναι' 16 ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν 
στόµα καὶ σοφίαν, ᾗ οὐ δυνή- 

2 - 9 - 

σονται ἀντειπεῖν οὐδὲ ἀντιστῆ- 

ΤΈΏΝΙΞΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

π]εη γθ εἶια]] Ίσα οἱ Ἱναγς απά 
οοπιπιοΒοης, Ὦδ πού ἴθτβθᾶ ; 
{0Υ {11θ5ο ἐμίπος πηπδύ Πγδύ 60Π1Θ 
{ὸ ῥα55, Όπί {Πο οπᾶ σεοπιεί, ποῦ 

πππσάϊσίαε]γ. Τπου "ο βαἷά 
ἰο {ποπι, Ναβοη π]] 11δο ασαϊηςή 
ηΒΊΟἨ, απᾶά Ἰϊπσᾶοπι ασα]πεί 
Κπσᾶοπι: απά νίμετο π]] Το 
σγθαί ϱατίαπα]ες εἶη γαγ]οι5 
Ρᾳ5σ65, θπά {πιπθς, απᾶ Ῥρο5{]- 

Ίεποθ»: απᾶ ἀπθτε π] Ῥο δαν- 
{α] βἰσ1έ5, απά στθαῦ οἶσης {νοιι 
Ἡθαγεῦ. Ῥπί Ῥοίοτθ αἰ {μεςε, 

6116Υ πῖ]] Ίαγ ιοῖς Παπάς ϱἩ 
Σου, απᾶ Ῥευκεσπίθ ου, ἀθ]ῖνοι- 

πα οι πρ {0ο «γηασοσα65 απᾶ 

ΓΡΙΙΡοΠ8, Ῥοΐης Ὀτοιρ]λί Ῥοίοτθ 
Κῑπσς απά τπ]ετς {οΥ πι παπιθ]5 
5ακθ. Απά 118 π] ατα οτί {ο 

σοι {0} α ἰθδπιοηγ. Θεί]ε αΐ 
Πιθτοίοτο Ἱπ γοαν Ἠθατίς, ποῖ 
Μ(Ο Ῥγθηιθᾶ[αΐθ !ευλαέ 18ο 8πογγου 
{ου γοι1βοἱνθΒδ. Έος 1 πψ!]] σἶνα 
γοι απἰίθιαπο απᾶ τηδάοπι, 
ΨΠἱοἩ αἱ τοις αἄτεγεατί6ς 

. 

19 

14 

Γ- ο] 

5 “ροπεί]. Ταϊδ βαρριεπιεπὺ 16 αβεᾶ οἨ {1ο στουμᾶ, ἔ]ιαῦ {πο Γ α1ηΜ0”. οἳ 11ο Ἑ, Ῥ., Ρείους 6 ρήβοπε/” 18 οπιεἐθᾷ (ας ἔἶνοτο 

ρήταςς, “ {ς ποῦ Ἰπππιθάίαία[γ,”. ποπ]ά. ποὺ Ὦθ ἵη ΠαΠΠΟΗΣ πι οαν 

Ιάϊοπι, ΝΜοτίοα απἆ Τ]1οπι, ανα “ ο] ποὶ Γοου." 

5 “Ἰπαππιθ[αίο]γ ;” εὐθέως, Ιαπᾶ., Τμοπι, Ῥοασ]είέ, ἸλΓαξίαν, 

Νοτέοα, Μ., ΊΛ οκοῖ, 

.«Ἡρ ο]ὰς ἔλεγον. 1ο ἵ5 αωίέο ππΏθοθεξατΥ {ο ρίαςθ {πε 

ποπιίπαβίτθ αίἴε {μς νοτΏ. ο Ιζαμά., Τάοπι,, Φπατρ8, Βοασ]εῦῇ, 

Νοτίου, δ. 

5 «{μοτο π] Ῥ6;”. ἔσονται. 116 παίατα] αιταπσεπιθπῦ 16 Ῥ{6- 
{ιτοά Ἰεο, ο {η ἴμθ ρατα]]οῖς (Β. Υ.), Μοϊῦ. 54:17. Ματῖς 
1918. ζεπᾶ., βοαχ]θίξ, Οαπιρ., Νοτίου, ακοί, Ὀϊοῖς., Ῥανγετ, 

. Ῥλαίπις, 8. Βσι “1 γ αυτα ἆθ ρταπᾶς ἐοπιο]απιθηίς ἄρ Μειτο ;” 
106υ., “ Ῥαῦνά ρταπᾶος 1ΘυγοπιοίοΒ }” Ὅαυ., “ ἆθι σα] εἷκθο 5ἴοτθ 

{ουάε]ςίοε]γ.” 

5 41η γατίοα8 Ῥ]ασθΒ; κατὰ τόπου. “Ὠ]νειβ" 16 πο 

ταβἰγῖοθᾶ {ο {ο Ίαπρααρο οί {λα αν. Ἰεπά., ἸΓειαί, Ὠϊοῖς. 

Ὅαυ,, “ Ἱες ος ἆαι” (ή Ἠστο απᾶ ἐπθυο”); νου, οι [γατίους] 
Ἱαραγθθ.” 

ἆ «16ο π] Ῥ6:”. ἔσταε, 

Ἐαπᾶ., Οαπιρ., Ώἱοἷς., Θ49709. 

. 6/7 Ὑ]σὮ. οσσατς {Ώ {16 Ἐ. Ἡ. Ὀδ[οτο συναγωγὰς, ἵδ πού 

ἀεπιαπᾶσά Εγ ἴἶα ἐαχί, α5 ἐμοῦ πουΠ ἶς απατίήγους. Οπιέθᾶ Ὁτ 

Κεπᾶ., Απσαα, Τποι., Θμαχρθ, Έα, ΟαπΠΡ., Νοτίου, Μ. ὙἎο 

ασ! ἵᾳ 9 Ἰείίθ. : 

Έου ιο ---. 566 ποίο Ὁ. 

ἵ8 πο ῥταροβίἑΐου {Π {116 {εχί) Ὁγ Κοπά., Μ., Ῥεπη, ἨΓακοαί, ὈΙοῖς., 

Ῥανγαν, Απησας, Ἰμο]παϊ],. ἌΝο ρεροβϊίοα {η Ὀο ἨΓοιῖο, Ἐοΐο., 

Ῥαη. ; 

Σαξ ση] ἔαση οπἳς”. ἀποβήσεται ἈἨοῦ. (1μοχ., ὑῃ υεγὸ0) : 
«Το ἔνγπ οι, τει] Θο Κοηᾶ., Μ., Απρις, Θοατθῦς, ϐ. Ετ., 

ἁεἶ]α αΏοπίίτας”. 1060., “ [εδίο] αοοπίεοθτᾶ ;”. ῶο Ἰοιίς, «6ς ντ 

---εταβιθη 1”. Βεΐς., “ [1] σαῖ-- ονειῖκοπιθη ”. (" η] Ἱαρρε ”). 

Ῥτοαίβοῦ. ( νεγός) : "ΕΝ, ευειηῖ, εάν 

{0 ῬυοπιεάΙἑπίο ;” προμελετᾶ»ν. 9ο Ἐοῦ. (1195.), Βοατ]εξέ, 
ἸΝεειεν, ΟαπιρΏαϊϊ, Τ]δἰ ναί], Μ, Α5 απ οἱέουπαίτο, “ πιεᾶϊίοίο 

Ὀοίοτομαπᾶ.”. 9ο Ιζεπᾶ., Αηρας. 108Υ., « πθᾶϊίατ ἄθ απἱθιααπο.” 

! ααωλαι Της ποτᾷ 18 α δαρρ]επιεπς τέ Ὀθῖηρ απάργσέοσᾶ, 
Τα ιο ἰοχέ οὗ Ματῖς 159 : 11, πγθ Ίανο τέ εχρυθςεεᾶ. ϐ8ο αγαγ {οπ 
Δπρις). 

) {ο 4ηβπετ {ου γοπικείνες:;' ἀπολογηθῆναι, 886 σ]ι, 1:11, 

ποίθ, ΤΗ9 ἱππαϊᾶνα ἴοπι οἳ 16 γενὈ (ας 1η {1ο {θχί) ἶς πςος. ὉΥ 

Ὑοδίαγ, Νοτίου, ἄταγ (ο Απησας), 1πε[α]], Ώο 1ου, Πέα]. 

Κα πιίοιαπος;”. οτόµα. ἘΚοπᾶ.  Οαπρ. Ἀτείδο. (στόμν) : 

“Ἐκ πιεζοηυγπηῖα, (αὁ Τα6. ο5) : οετα, οταίτο, ἀἰεία. μας. 21 15, 

δώσω ὑμῖν στόµα καὶ σοφία», ἀῑοεηᾶϊ {που]ἑαίεπα εἐ βαρίοπ{ίππι. 

Έαδου (Ἰμεχ., στόμα): “{ώσω ὑμῖν στόμα, ἱπάαιη γοβῖς β6ΥΠΙΟ- 
πθχη,”. ΝΜοχίομ, “ πονᾷς;”. Ώο Ἰλοιίς, “Ἐθᾶς.” 
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ΚΙΝα ΖΑΜΕΞ ΥΕΒΕΙΟΝ. 

ν6γβαγ]ος 5α]] ποί ϱο αδὈ]θ {ο ραἶπ- 
βαὔ ΠΟΥ τοβὶςί. 

16 Απά 79 Ίο] Ὃο Ῥδίχαγοά 
Ῥοίς Ὁγ Ῥωνθπίδ, απᾶ Ῥτοῦιτθη, 
απᾶ ΚπδίοΙκβ, απᾶ {πθπᾶς; ανά 
8οπιε οἱ τοι οἰια]] {187 οατ15ο {ο Ὦο 
ρα ο ἆθαίῃ. 

Τ Απά γο δα] Ῥ6 Παίοᾶ οἱ αἳἱ 
πιόπι ον ΏΨ παΠ16”9 δα6. 

16 Βυΐ ὦεγε ε]α]] ποῦ απ Ἠαῖν 
οἱ γοις θα ρουϊς]. 

19 Τη γοιν Ραῖθηοθ ροβ8ε55 7ο 
γοὮς εοπ]8, 

20 Απᾶ π]θη γθ ε]α]] 5ος ἆθ- 
Τπ88ίοπι οοπιραςβθᾷ ἹγΙδῃ αγπιίο8, 
ἴπειπ Κπον ὑιαί ο ἀθεο]αίίοι 
Ώιογθοῦ 18 πῖσ]. 

21 Τ]αα Ιθί έἶοπι π]]οα ανθ π 
{πᾶθα, ᾖ99 {ο ἴλθ πιουπίαϊπ5; απά 
Ιθὲ Ίιοπι π]Ώίο αγ ἵπ {πο ταάςί 
οἳ 16 ἁθρατί οί; απᾶ 1εί πού 

αξβξΕκ ΤΕΣΤ. 

΄ - 

ναι πάντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν. 
ιά λ Ν 

16 παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ 
/ ΔΝ 2 - ΔΝ 

γονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγε- 
ή ΔΝ / Ν [ή 

νῶν καὶ φίλων, καὶ θανατώσου- 
- / 

σιν ἐξ ὑμῶν: Ἡ καὶ ἔσεσθε µισού- 
Ν ΄ Ν Ν / / 

µενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά 
μου" 15 καὶ θρὶξ ἐ ἐκ τῆς κεφαλῆς 
ὑμῶν οὗ μη. ἀπόληται. 19 ἐν 

Δ 

τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς 
Ν ες - ιό αἱ 

ψυχᾶς ὑμῶν. Όταν δὲ ἴδητε 
/ Ν 

κυκλουµένην ὑπὸ στρατοπέδων 
τὴν “Ἱερουσαλὴμ,, τότε γνῶτε 
ὅτι Ίγγικεν ἦ ἐρήμωσις αὐτῆς. 
31 τοτε οἱ ἐν τῇ ̓ Πουδαίᾳ φευγέ- 

τωσαν εἷς τὰ ὄρη: καὶ οἱ ἐν µέ- 
σῶ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν: καὶ οἱ 

ΕΕΒΥΙΘΕΡ ΤΕΗΒΡΙΟΝ. 

ση] 'ποί Ὦο αΌ]ο ἰο σαϊησαγ, 
ΠΟΥ 186. Δπά ο απ] Το 16 
ἀε]ινετεά πρ Ῥοΐι ὮΥ ρατοπί, 
απᾶ Ὀτοίπναι, απᾶ ςϊπᾶνεάἄ, 
απᾶ ᾖήθπᾶς, απᾶ 5οπηθ οἳ τοι 
Ώ16Υ π]]] οαπ5ο {ο ο ραή {ο . 
ἀεαίμ.'. Απᾶ ο ή] Ῥο Ἰαθεᾶ 1 
1Ὦγ α]]. {ο πι Παπιθς 84ο: 
ραπά γού ἴπετο πῖ]] ποῦ α Ἰαὶτ 18 
ο γοιν Ἰεαά ρθμῖδ1. «Ἠγ γοις 19 
εραεηῦ  επάιταποθ 'ρτεβδθτΥθ 
ουχ «Βου. Απά πιθη γο 5]ια]1 20 
866 «οτυξαίοπι "εαγτοπηάθά "σ 

αγπι]θ5, ἴ]αοτ πουν, ὑλαύῦ 195 ἆθξ- 

οἸαβου "ἀταποίμ πθαν. Τμεν 21 
1εῦ ἔ]οδο π]ο 929 Ίη ο πάεα ἤθθ 
{ο ἴ1θ6 πιουπίαίης; απά Ἰεί 
ἄιοπο π]ο αἲθ ἵπ ἴμο πιᾶςί 
αοί 1{, ἀφρατί οαῦ; απά 1εί πού 

αν” 

1 Κπᾶτεᾶ ;” συγγενῶν. 

1:58, απᾶ 14 : 12, ποίςς. 

πα Ὅστ” ὑπὸ, 48 ἵπ ν. 16. 

Ὑ/ακοί, Νογίοα, Ῥοψη, Το] γγα]]. 

Έλις εαρρἰεπιθπύ «πιο οἳ ἐἶιο Ἐ,. Υ. ἵ6 αππθοσξδαϊγ. Ὠτορρεᾶ 

Ὁγ Ἐμε]να]], Φμαχρς, Κεμᾶ., Βοαμ]οί!, Ὑαἷοί,, Ὠ]οῖς., Θαπσον. 

5 Τη οοπ{οτπιΙγ ψ]ι ιο ἰθχῦ, α οοἶοι ἵ5 Ρρ]αοθᾶ α[ἴοι “ πηπιθς 

Ὁορ ΟΕ. 9 : 44, ποῖρ, 

Ἐεπά., Αησας, Ῥεπη, Μ. 6ο ο, 

Ιζαπᾶ., Μ., Βοατίεῦ, Όματρε, 

βαϊκο.. 90 ἸΓακοξ, Ῥοπῃ. 

Σ « αμᾶ γοῦ;” καὶ. ὧθθ ΟἩ. 1 : 46, απᾶ 19 : ὃ, ποῖθΒ. 

4“ Ἐγ 1” ἐν. Θοαοίθ, Νογίοι, ἸΓααί;, Ῥιοϊίησου, Θαγας, 

Κοαπά., Μ. . 

5 ραβεηί θμᾶσταποθ;” ὑπομονῇ. «Απραθ, Β]οσπα[. (8. Τος0.), 

Μ. Τοου., “ Ῥειβογοιαηᾶο σοἩ ραοϊεηοία.” Ἰῖς γγοτὰ 48 βοπιθ- 

ὤπιες {μθ Ῥαδεῖνο αἰσωίβοαίαοη οἳ πιθτθ ραΐΐσποε, οἳ ραδδίΌε γοδίρηα- 

Ποη. ο δείς. Ἠετε, ἴλό οοπίθχί, απά {ο πνατηῖησς α5 ἴο 

Βοΐϊοα Ἰπεη 116 οα]απιίήθς Ῥτοςϊοίθά ελου]ά αττίσα, θἶιου μαι 

Άγαχηθες ἵω ολοάίθπορ ας πο] 48 βαπαίςαίοη πθιο το Ός απίέαᾶ, 

Α5 πθ Ἀαγο πο β]ησ]θ ἔθγπι οι οοπιρῖπος {μθ ἴπνο 1άθας, π6 

πηπςή τοβουῦ {9 α Ῥηταθο, 5ο Ἠοῦ. (116χ., ἵω υεγδο) τοηᾶεις ὑπο- 

μονή ὉΥ “ ραΏεπί οράασαποθ,” ἵπ 9 0οΥ. 1 16. ο ποτᾶ ἵ6 οπθ 

οἳ Έποξε πο] οὐ ποὺ ο τεπάοιοά ιπἰ[οσα]ψ, α5 Τδ τοσοθῖνες 

βιαᾶςς οἱ πιοωπῖης 1Γοίη {5 αὔ]αποία. Τα {ο]]ογίης 416 5οππθ 

οὗ νο γαπᾶριπσς π]λοῖι 1ο πνουά ας τθορ]νοά 1η ἐς Ῥαφεασθ. 

Ῥοσα, “Ῥεν {ο]εγαηίίατι τοβίταα;”. Ταἱρ., Μου, Ορεία!., Έτας., 

“ραβομήα ὔεσοπεη, “ἐο]σταπθὰ ;”. Βο]οί, “ οοηςηπίῖα: 

Τλοπι., αεί, ππά Οαπηρ.,  ρθυβθνθιαποβ!”. α. Ἐνγ., “ραίἴοησο ; 

Β. Ἐν. « ρ6ίβ8γεταηος;” Ὦο ὨΓδίίε, “ΑπζΏασνοι.” | 

5 «ΡΙΘΕΘΙΥΘ:” ατήσασύθε. Βομτ]οῦ, Οαππιρὺα]!, Ὁ]οῖς, -ΑΠσας, 

Καηά, Τ1θ νοιὈ ’κτάοµαε (ἄερ. παία.) αἰσαίβες “ {ο ϱοῦ {ου οπθς 

εοἱῇ, ασηαἶτο (50ο οὗ. 18 : 12, ποίθ), ραΐμ.”.. Τη ἴἶιθ Ρ6ΓΕ, κέκτηµαι 

(α6 Ῥτοβοη), {ο ἦαυε βοΐ, ἴὅ Ἰοδδᾶ. Ἀοῦ. (Ἰοχ.). ποτ 

ψυχὰς ἱ8 τεηᾶετεᾶ Ὦγ “εοσ]ς)” ος “Ιγεβι”. Ἡ6 οπη ποῦ δαγ, ση λουξ 

γιο]αίης οατ ἰάΐοπι, '"ραῖη (οὗ αοᾳαἴτϐ) σου ! σοι ος «ᾖέωςρ.) 

Β411, πνθ οαπ Ῥχεξεηό {ης {]λουσ]ί εἰδες Ὦγ “Ῥτεδεινο,” οἱ ἴἶο 

πιοτα πεπεταὶ ἔετπι “"βανο Ἴμο οβ]εοῖοπ {ο 1115 ]α5ΐ 18, λα 18 

16 αἰπιοδί πτατίαβ]ψ αςθά α5 ἴῑιο εηπϊνο]επί οἳ σώζω. 

ε «ρου]ςς” φυχὰς. Τταπεἰαίοις ατο ἀῑνϊᾶεᾶ ας {ο Ί8α Ῥχορεν 

ἑπαπε]αίοη οἱ 1 ποτᾶ. ἈὉοπιςθ τοπᾶετ 16 Ὦγ “ σοπ]ς,” οὔμετς Ὁγ 

“Ἴνορ' οπά αν Ο]τᾶ οἶαξς (Ξαρροδίηρ ἵέ {ο Ῥο πςεᾶ, ας ἴἶο Ηεὺ. 

5η οἵἵεα ἶβ, ἡηδίοαά οἳ α ρεγδοπαί ῥγοποιη) Ὁν “ γουγβε]νεβ.” 

Έτοπι α οοπιραχίδον Ἠὶι Μαι. 24 : 19, απᾶ οἶδνθυ Τθά5οἨς, σε ]ιῖοἷι 

που]ά πια]κο {Πῖ8 ποῖο ἴοο Ἴοπα, 1 βαρσεδύ “«τοπτςε]νεβ” α5 απ α]ίου- 

πα νο τοπάθνίης. «Α5 118 πιοτᾶ ἵ5 βαβοαρΗΡ]ς οἳ έγοο ἀῑπῆποί 

ἐναπε]αίοπᾳ, πη]οίιουθυ οπθ ἵ5 απιρ]ογεᾶ ποτ, ἴιθ οἴδου πο εου]ά 

Ῥ9 Ῥ]ασθᾶ ἵπ ο πηλτσία, ο. α., οὐπθπίσα, “' ύους νο, ο 1{01- 

δε]υες.” 

πα θαγχομηάθά :” κυκλουκένην. ΤΗϊς ποτᾶ 15 αεεᾶ, χαΐμου 

Έναν. Ψ οησοπιραδεσά,” πνλίο {8 {1ο τοπάρτίηρ οἱ {19 ἅπαξ Λεγ.--- 

περικυκλόω, Ὥμακο 19 : 48 (Ἠον]είοη). Το “οοπιρᾶ8ςς αβοπέ ος 

α« ογοπηᾶ” 16 ἰωαζο]οσίσα]. 8ο ἸΓα]καί, Νοτίοα, Ὠίε]ς, Απσις. 

. Ργ1” ὑπὸ (ον σοπν). ζαμά., Ἰπαἷεῖ, οτίου, Ὠ]οῖς, : 

6ο Υ. 8. 566 ο. 10 : 9, ποῖο. ”. 2) πο ἠταψείῃ πεαςς ' ἤγγικεν. 

Μ. 

αρ; αὐτῆς. Τ6 ΡτΟΠΟΝΗ Ταίθις {ο Γερουσαλὴμε (ὔοτα-΄ | 

φα]επο), Υ. 20, ποῦ {ο Ἰουδαίᾳ (1146). Ἠεπορ “ οἳ ἴ6 ” ΏθοσπαεΒ 

απηλῖραοι» {ο 11ο Ἐησ]εὴ τοαᾶςτ ο άοπι 1 οοπβύγασοίῖου ταίειΒ 

κοῦ 1 {ο ζᾳᾶεα, οοπίσασγ ἴο 118 επί, «Α. εἰαί]αν οπρίραἰςσ 15 
Ῥτοᾶαοεᾶ Ὁγ ήεγα] απε]αίοη {πα οἶμος Ἰβησιαφες. Το αγοῖᾶ 

Οία ἀἰβιοπ]ί, “ ἶῑο οἵ ας Ῥθεευ βαὈεείθαζεά Ὦγ Τλοπι.: “ ΤΗἱ8 

οἳίψ,”. Νοτίοη, Όππηρ., Ὠϊοἷ,  Ἰηφίθαά ο πίς οΏσησε, 1 ποπ]ἁ 

Ῥίαοο ἡλίᾳ ποῖς ἵη {ο πιαναῖα «οὐ 1{ χο[οῖς {ο Φ6ταδα]επη.”. Ὃςρ 
δτοξίο ηας “π ἄθν Ὀαάδ.ὸ 



1) ΤΗΣ ἄ08ΡΕΙ, ΑΟσοβΏτκα Το ΠΚ. 6ΒΑΡ. ΧΧΙ. 

ΚΙΝς ζΑΜΕΒ) ΤΕΗΘΙΟΝ. 

πεί {μαί ατο ἵηπ {ο σουπ[τί6ς 
επἰθγ {]θγοϊηζο. 

23 Έοι {Πθβό Ὦο ο ἄάγς οἳ 
τοήσθᾶλσθ, ἴμαί οἱ ᾖήπσς πνΏῖοῦ 

8τ6 πτ]σίθη πιαΥ Ὦθ Εα1β[]οᾶ. 
28 Ῥτί πο ππίο ἴλοπι Όλαξ ατθ 

τπὶθι ολ/]ᾶ, απᾶ {ο {λοπι ἐμαῦ σίτο 
ευο]ς ἵπ έμπορο ἄαγς! {ος ἤιοτο ελα] 
Ῥο ρτθδἰ ἀῑδίτοςν ἵπ {1ο ]απᾶ, απᾶ 
Ὑταί] προη θῇς Ῥθορ]θ. 

24 Απάᾶ 1ου εἰα]] {11 Ὦγ {ο 
εᾶσο οἳ ἐῑθ Αποτᾶ, απᾶ 5πα]Π Όο 

1εᾶ απαγ σαρίνο ΙΠίο αἱ] παΙοΠς: 
απά «ετηςαίθπι ϱἶια]] Ῥο ἑτοάᾶστ 
ἀοπα οἳ ιο ἀθπίἝος, ἀπ] έλα 

ὤπηος οἳ ἐο αεπῶ]ος 6 {α]ῇ]]1εᾶ. 
96 Απᾶ Ώιετο εἶνα]] Όο εἶστα ἵπ 

{μς απ, οπᾶ ἵπ {1ις τιοοα, απᾶά ἵπ 

ἴ]ιο δίατ5; απά προπ 116 θατ/]ι ᾱἷς- 
Ώρας οὗ ἠαίΙοπς, ση Ῥετρ]ασῖίσ; 
11θ όθα απᾶ {16 πατθς τοβχίπς; 

26 Μεπῖς Ἠθατίς {πίΠησ ἴἨθπι 
{ος ἴραν, ἀπᾶ {ου Ιοοϊάπς αἴίον 
1105ο 1ἴπίησε Ὑη]οΠ΄ απο οοπηῖης 
οπ {16 δαγί: {ος Ἠιθ Ῥούθις οἳ 
Ἀθαγοπ εἶια]] Ὀο εΏα]κεη., 

2ἵ Απά ἔλεη εἶια]] που 566 {ια 

Βότπ οἳ τπαπ οοπᾷτπο ἵπ α ο]οπᾶ, 
να Ῥοπες απᾶ ογθαί ϱ]ο17. 

28 Απᾶ π]ιαη έλθβο ἠλίασς Ῥο- 

σπΕξκ τΕΣΊ. 

ἐν ταῖς χώραις μὴ εἰσερχέσθω- 
σαν εἷς αὐτήν. "οτι ἡμέραι 

ἐκδικήσεως αὗταί εἰσι, τοῦ πλη- 
ρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμµένα. 
25 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχού- 
σαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν 
ἐκείναις Ταἲς ἡμέραις" ἔσται γὰρ 

ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ 

ὀργὴ ἐν τῷ λαῷ τούτῳ. 3 καὶ 
πεσοῦνται στόµατι μᾶχαίρας, καὶ 
αἰχμαλωτισθήσονται εἰς πάντα 
τὰ ἕθνη: καὶ “Ἱερουσαλὴμ ἔσται 
πατουµένη ὑπὸ ἐθνῶν, ἄχρι πλη- 
ρωθῶσι καιροὶ ἐθνῶν. 3 Καὶ 
ἔσται σηµεία ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ 

Ν.../ ΧΑ όν . καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συν- 
οχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ, ἠχούσης 
θαλάσσης καὶ σάλου, 6 ἆπο- 
ψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου 
καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομέ- 
νων τῇ. οἰκουμένῃ: αἱ γὰρ δυνά- 
µεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσον- 

ται. ᾗ καὶ τότε ὄψονται τὸν 
υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν 
νεφέλῃ μετὰ δυνάµεως καὶ δόξης 
πολλῆς. 

35) Αρχομένων δὲ τούτων γί- 

ΕΒΥΙΞΕΡ ΤΕΠΕΙΟΝ. 

ἤιοβο πο Ότο σῖπ 116 οοπη 
οπίου; Ἰπίο 16, Έον ἐθδθ «αρ 29 
«4αγ5 οἱ τοησεαπςσθ, Ἠνοῦ αἲ 
ἠήηας Ἠ]ΗοὮ. απο Ὑτ ζει πιαΥ 
ο {αἱβ1]6ᾶ. ἈἘτί πὸθ {ο λος 28 

ψ]Ώο ασο πλ ομ1]ά, απᾶ {ο έλοςθ 

ργγ]ιο 5πσ]]6 η 1ος ἄαγς{ {οτ 
ἄιοτο σπ]] ὃο στοαί ἀῑδίτοςς ἴτ 

η Εις Ἰαπᾶ, απᾶ ταν Όπ 8 

| Ῥθορίθ. Απᾶ {αυ τν] {811 Ὦγ 34 
ιο οἆσο οἱ {μς 5γγογᾶ, απᾶ π]] 
Ὀο Ἰεᾶ- οαριγνο Ἰπίο αἲΙ «πο 
πα Ιομδ; απά ο οτηςα]επι 1] Όθ 
ἀοᾶᾶεη ἄοππ Ὦγ ἐλε ἄαπί1ες, 

ΠΠ {λε Ὠπιεν οἳ {με (θπί]εβ 
εοΏαΙΙ Ὁό {]β]1εᾶ. Απά {έτο 26 
ψ]] Ῥ6 βἶσηπς ἴηπ έλα ἴδυπ, αηᾶ 
πΊΟΟΠ, απᾶ δίαγ5; απά οπ (19 

οατέμ ΓΙαπστῖς]ι οἱ πα[ίοπς, τη (Ἡ 
Ρενρ]ασ!ὐγ, ιο εεα απᾶ 1ο 
πανες τοαΊης; Ίπεα ἕ[αϊπῆπο 26 
{οπι ἴσας απά εχρεοἰαου οἳ 

νο {Πίπσς Ὑ]]ο] ατθ σοπΠΊΏβ ΟἩ 
ὧιο οατία; {ου ιο Ῥουνενς οί 
ιο Ἡθαναπς πΠΙ ὃο παΚκεῃ. 
Απᾶ Ώιοι {νε γ1]] 5οο ο 5ο 27 
ος πιαη οοπης {η ο οἶοιᾶ, πα τι 
Ῥοπεν απᾶ ρτεαξ ο1οτΥγ. Απά 28 
ψνηθη ΊἼθςεο μήηπσς Ῥθσίπ 1ο 

5 «ἴπ ἴμ οοπΠίγ ”. ἓν ταῖς χώραι. Ἠοῦ. (Τ1ΑΧ., ἐπ Υε1ὸρ) : 
 βροοϊα]]ψ ή εοωπίγγν ης ορθα οοαπ αγ, Πεζά, 55 ορροςεᾶ {ο Ίπε 

αγ. Ίακο 21 : 91.” Κεπᾶ, Αησαβ, 

5 «απο Ἠθ πλῖοι οσοι ἵπ ββγεγαὶ {πθίωποθς ἵπ ὁπο 

Ἐ, . ἂν ὃ {όσα οἳ νο 1ἠάϊαέένε, {5 οΏδο]είο ἀπᾶ απαταπωπηα Ἴορ]. 

. Α5 ἡμέραι 18 απαγέλγου, ἴπο ατβοῖο “μα” οἳ {6 Β, Ῥ. ἵ8 

οπιθᾶ. 8ο Θματρό, ἸΓαἰκθξ; Ἰοτίοῦ, Οαπιῤ., Ῥϊοἷ., Βαπγεν, 
Ἐοπᾶ., Τ]εἰγταΙ], Μ. 

5 «σπ]ο φαο]ε]ο;. ταῖς Φηλαξούσαςες. 

φιοζίε, ϱτυε σαεδ.”. Βο Ἰήάάθ]]. 

1είο. 

ἑ «Αήαγ "16 Ιπαῤτίδά α[ίου “1,” ή ο 1, Ὁ. Τε 18 πδῖ 
ἁπεβόχίχοᾶ Ὦσ 116 ἐοαῦ. Τί σας οὁρίοᾶ οι Οὐαηπήες; ἴὲ ἵᾳ ποῦ 
ἑοππᾶ Ίπ ἐῑιο δαἩ]Ψ Ὑδταίόπα οξ λ1ο]1έ, Μπάσο, όν οπόνα. Ἐτογ- 
ἀπ]ψ οπή λέᾶ Ὦγ Ἐθμᾶ., ποπ, Βοατ]εί, Όμαιρθ, Ῥεήα, Οππηρ. 
ἠπλέβό ἵᾳ Πο πότᾶ οοιτθαβόηᾶϊίης {ὁ “απναγ,” ἵη Ὑαὶσ., Μοπέ, 
Ἐνίας., Βόδα, Οµαἱπ]., Ὦο Ἰλοιίς, Θ. Ἐν., 1095. 

4 “131913 τὰ. Τμεἰπαϊ. Τὴθ αγἰο]ό ἐβδι]ά Ῥο οἱαϊπδᾶ Ἠθχθ, 

Ἐοῦ. (θηλάξω): “Το 

«Το ρἶνο αιιοῖς” ἶ5 ουτε] οἳξο- 

Α8 {π {6 οοπιπιθηοθπηθηί οὗ {ο 5οηὔεηορ 1έ 16 οχρτοςδεᾶ Ίπ 1116 

τοχί, Ἱπ ἴπα νο 5αοοθεᾶἴπρ 68568, 1ὲ {5 οπηζἐθᾶ, Όεσσηςο ἴμο ποσά 

ἐδνών ἵ6 οοππθοίθᾶ πλ 11ο 6απηο πογᾶ π]ίοἃ Ίας 11ο ατίίοἷθ, 

ΤΗ6 πδασο ἶ5 6ΟπΙποΠ 1η (τθεῖς. 

6 ««οΏ9]ὶ Ῥο Π1]βΙ]εά ;”' οεληθωδῶσι. Τ18 αὐτῖςὶ ςυὈ]. Ἠέτο δρ 

ἐμο ἰρπὶβοαίίοη οἱ ἐς {πήπήο. Β6ε οι. 12 : 4ὔ, ποίό, 

«Το ἵδ πηπερβββατΥ {ο Ῥίαοε {Πο ασῆσ]ε Ῥείοο “επή”. απᾶ 

«πῃοοη,” ας 16 οοουτα αὖ ἴμο ὁοπιπιεποσπίθπῦ οἱ {16 δοηίρησθ, π λείο 

18 18 πιατ]κεᾶ αξ α διρρίεπιοπί. Της ἴμτοῬ ποπ 4Γ9 απάἀτίλγοτι. 

συνοχὴ. Ὦο (Β. Υ.) 4 Όον. 2: 4, 

Σα ἱΠΗΗςΙ” ἀποψυχόντων. Ἠοῦ. (1μ6χ., ἐ υεγῦς) 1 “ Ττου- 

Ἰσα]]ψ, ἰο Γαἰπί, ἰο ]αἨ αἱ ᾖεαγ. Ίλοπ., Ῥοαχ]είτ (ή ῥήπίηα 

Άπαγ ”}. Τί πας Ῥοση τοηᾶστεᾶ {π 6 οράίπατγ οἰαεεῖο 5οη5θ “ἴο 
οτρίγε, οἵ ἀῑο" Ὦγ ὙΓακεί., Νοτίου, Οαπιρ., Ὠΐοις, απά Θαηγοτ. 

Ἠισπιο]ορ]σα]]γ, ""ἴο Ῥχοαί]ι οτί,” Ἱ. 6, ψυχἠν, οἵ βίον. 9θ 

Ὑπαίνε, “ ἀἴο Ἰεπεολόπ οικίαττοη.” Όττ Ἰά]οπιαίο θχργθεεῖοὮ 
«γραᾶγ {ο ἀῑδ (πάν {εατ), ὄθετης πθάτ]γ οφαϊτα]οηί {ο ἴμε ποτά 
ασε Ἱή τε ἐχί. 
 ᾱ 0 {ᾖλό Ἠδδνόρά : τῶν' ὀὐρανῶν. 

” {σα πησυἶδῃ 

'9οό 6Ἡ. 10 : 90, ποίθ. 
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ΚΙΝα ᾷΑΜΕΘ) ΥΕΕΕΙΟΝ. 

εῖτπ {ο ο0πιθ {ο Ῥα55, 6ιεη ]οο]ς αρ, 
απᾶ Η[ί πρ ου» ᾖοφάς: {ου γοιγ 
τθάθπιρ6ίου ἀγαποίῃ πὶσ]ι, 

29 Απάᾶ Ἰθ βρακθ {ο ἴλεπι α 
ραταβῖθ; Βε]ο]ά ἐἶιθ ἄσ-ίταῬ, απᾶ 
11 ιο 9985: 

80 Ίμθπ Πε ποπ 5ἱοοξ {οτ], 

γΟ 566 απᾶ Έπου οἱ ου. ΟΥΠ 
5ε]νες ναί Ώιο 6απππιο; 16 ΠΟΥ 
πὶσὶ αἱ Ἰαπᾶ. 
δ] 5ο Ι]κοι]σο 6, παν το 5606 

Όιοςα {πο οοἵπς {ο Ῥαδ5, ΚηοΤ 
γθ Όιαί ἴο Ἰῶπράοπι οἳ ἄοά ἵς 
πῖσ]ι αἱ λαπᾶ. 
99 γετ!]γ, 1 6αΥ απίο γοα, ΤΗῖ8 

σοπθιαίίοι εμα]] πού ρ8ςς αγ, 
1] αἳὶ Ὦο α1β]εᾶ. 

58 Ἠεανου απάἁ θαγ{]ι εἶνα]] ραδς 
ΦΥ: Ὀαῦ πι νοκᾶς δα] ηοί 
ραᾶς ανα. 

δ4 Απά ἰακο Ἰιεεᾶ {ο γουτβε]ν- 
65, 165{ αὐ απγ πιο τους Πθασίς Ὡς 
ονοτγομανσθᾶ ση ϱατ{οϊης᾽ αηά 
ἀγππΚ6μπθςς, απᾶ 98265 ο) {15 119, 
Απᾶ ο ἵμαῦ ἆαΥγ οοπιθ προπ γοα 
παπα 85. 

δῦ Ἐογ 88 α 5π4Υ6 5ἱια]] Τ{ οοπιθ 
οἳ αἲἰ ἴποπι {μαξ ἄπε]] οἩ {1 ἔιοο 
οὗ ἴλ6 Ὑμο]ο εί}. 

αβΡΕΚ ΤΕΣΊ. 

» / Ν ᾽ / 
νεσθαὶ, ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε 

9 υ ε - / 3 / 
τὰς κεφαλὰς ὑμῶν" διότι ἐγγίζει 

/ Α. 

ἡ ἀπολύτρωσις ὑμῶν. 
3 Ν - 

3 ἸΚαὶ εἶπε παραβολὴν αὐτοῖς, 
| Ν Αν / 
"Ίδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ 

ο / 

δένδρα. Ὁ ὅταν προβάλωσιν 
1 / ε »ε . ’ 

ἤδη, βλέποντες ἀφ ἑαυτῶν γινώ- 
ιά 3). Ν Ν ΄ 

σκετε ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος 
9 [ - 

ἐστίν. ὃἱ οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν 
Αα / 

ἴδητε ταῦτα γινόμενα, γινώσκετε 
/ - 

ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ 

Θεοῦ. ὃὲ ἀμὴν. λέγω ὑμῖν, ὅτι 
3 Ἆ 

οὐ μὴ παρέλθῃη ἡ γενεὰ αὕτη, ἕως 
Δ ΄ 

ἂν πάντα γένηται. ὃν ὁ. οὐρανὸς 
- / 

καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ 
/ . ... / 

λογοι µου οὐ µη παρέλόωσι; 
84 / Χς - / 
Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς, µήποτε 

βαρυνθώσιν ὑμῶν αἱ καρδίαι ἐν 
΄ 

κραιπάλῃ καὶ µέθῃ καὶ µερίμναις 
βιωτικαῖς, καὶ αἰφνίδιος ἐφ ὑμᾶς 

ἐπιστῇ ἡ ἡμέρα ἐκείνη:. ἓὃ ὡς 
Ν / ό 

παγὶς γὰρ ἐπελεύσεται ἐπὶ πάν- 
Ν / 

τας τοὺς καθηµένους ἐπὶ πρὀσω- 

ΡΥΙΡΘΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

οοπ19 {ο ρᾳ55, 'ταίςσθ γοιγβ6ἶνθξ, , 
απά 1 αρ γουν Ἰευᾶβ; 1ος 
γοιΥ Ινθάεηρᾶου ς ἄτανίπς 
πραχ. Απά Ἡθ εροξθ ἃ ῬαταΡρ]θ 
ίο (μεπι, Ῥθμο]ά {πο Πσ-ίνου, 
απᾷ αἱ] {πο ους; που {16Υ. 

που εἶιοοί {οΣ{11, 76 566 ΣΚ απᾶ 
απά που οἱ 1γου1βοἱνγθς {λαί 
π[]ο ΘΠΊΠΠΘΥ 15 ηΟΊ θα». 5ο 
85ο 6, π]ιοπ 7ο 896 ἴμοβο 
ηςσ5 "οοπιίης {ο ῥρ855, ΠΟΥ’ 
Όλα Πιο Ἰἠπσάοπι οἳ ἀοά 15 
ρηθαΣ. αΤγαϊγ, 1 εαγ ἵο σοι, { 
18. σεηεταΏοη 1] ποί ραςε 
απαγ 1] αἱ]. "μα]] Ἱανθ οοπιθ 

{ο ρᾶ58. Ἠεατοπ απά θατ{]ι η] 38 
ρ8ᾶς ααγ; Ῥαῦ παν πονάς π1]] 
ποίραβξεαγαγ. Βιέ {α] Ἠεεᾶ {ο 
ψοἈῦβε]νος, ]65ἱ α{αηγ Ώπιθ γοις 
μοανίς "Βοι]ά 6 οτεγομανσεᾶ 
πι δαγ{θΙΠµρ, απᾶ ἀταπ]ςθη- 
ηθ55, απά "απχίθί]θ6ς «ο { 146, απᾶ 

Ειαί αγ οοπιθοη γοι πΠΒΠ4ΥΕΕ. 

Του 45 α πατε 1] 16 οοπ]θ οἩ 4δ 
ο] πιο ἀπγε]] ο {ιο {Ἀσοο οἱ 

29 

30 

:96 Ἰαΐοι γθ ἰμογσείοτο, απᾶ|πον πάσης τῆς γῆς. δ6 ἄγρυ- πϱ]]. 6 θανἩ. λαο" {ηογθ- 36 

1 γαῖςς γουγφείνοςς' ἀνακύψατε. Νοτίου. Τ16 ποὺ ἰπάἰσαίοᾶ { οοηβἰγιιοἱίοι. 1ὲ ἶς ριοροτ]γ είαϊπεά Ὦγ Ἐλοτα., ὉΓα]κεί, Οππιρ., 

«0Ψ Ο νοιὮ {9 λαῦ ο τἱείησ {οσα 4, δἰοορίηα {ο 0 ογεοῦ Ρο5ίδ]οι. 

Ποῦ. (εχ.) 1 “Το Η{ε πρ οπεεσ]{έ {ποπ α εἰοορίηρ Ροβίατθ, {ο χῖξα 

αρ, Ἰπααπα. Πηκ 195: 11. σοςμ 8: , 100. 8ο Ῥι]οοπιβο]ά 
(Ν. Τος(.). 

Σα χοάρπιρήοη ς”. ἀπολύτρωσες, «Α5 3η α]εγποήτε, “ ἀθ]ῖνετ- 

3ησρ.”. Βο ἩΓαἷαί, Νοιίου, Οαπιρ., Ὀΐοῖς., Τ]οπι., αχάοσ]ς. Θο 

Ποῦ. (ἴμοχ., ἵπ υεγόο) : “ παπει. ἀεένεγαπος, ἴλιο ἰάρα οἳ ἃ {απςοπι 

(ἀύτρον), Ὀείας ἀτορροά ; ο. ϱ., νοπι οπἱοπ] ος απᾶ ἀθα[]. Ἰω]κα 

91 : 28, οἵο.” 

κά Ις ἀταπίης πθαςς ἐγγίζεε. 

Ετοεῖς ργοςοπέ ἴθηςο ἶ6 πιοβί αοοαγα{ρ οσο, 
Τμ {ήεγαὶ τεπᾶειῖης οἵ ὅπο 

Φ6ο ο]. 12 : 30, ποῖθ. 

κα ααᾶ. Μ. «Α. ευρρ]επιοηῦ ἶ5 ΠθοΘΒΞΑΞΥ Ίι6γθ {ο Ῥτ6- 

γαπύ απιηἰσιϊσ. Το {λοασ]ιέ οὐνίοιξΙΥ 15, “ Ί]ιεα 7ο 5οθ {ἶιθ 

ένθρς ραδῖης ἑοσέ]ι ἐῑοίσ Ίθανος, το Χπουη, οἳ γουτκοῖνες,” εέο, 

1 οππ) ηθοτίθᾳ ἵη 116 Ἐ. Τ. “ εε]νος,” 18 βαρενῄαοαθ. Τὸ Ίας 

Όοος οπα]εέοά Ὁγ Τοπι,, Θοασ]είέ, Ὁματρθ, ἸΠΓδείοσ, Έθνη, Ἰλ αἷκος, 

Νοιΐίοι, ΟαΠ1Ρ., ΒΗΝΨεΣ, Ἰζοηά., αΤαγ {ου Απσας), Μ. Το Ἱνοτά 

αουνη  (αποῖθηί ογλλου. “" απο”) ἵνας Ἰπίτοάισοσᾶ Ὁν Ἐσπᾶα]ο. 

α αῇμος” τὸ (Φέρος). β ατἠοὶς βἱιου]ά ποῦ ὃς οπαἱε{θᾶ. 
Τὸ Φέρος βἰαπᾶ 35 ἴθ οοππίθιρατύ Το ᾗ βασιλεία. Οοποίηπ]ψ 

αἶοπε γομ]ά ἀθππηπά {(ίς αν]οίθ, ὍΊιετο ἔμετο 18 ειιοῖι αἰπαί]ατίέγ τα 

Τπδ]τνα]], Μ. ο ἸΜείία, ' ἄν Ῥοπιπιες 5”. Βε]ρ., “ ἆθ ποπιοῦς” 

5, Ἡτ., “Γδί6:”. Ὠϊοδα, «ἷα εἰαίο;”. Τα]. “ Ἡ' ορἰαίο;”. 10ος... 

αἱ οδµο ; Ὅαη., μα ΡΟΠΙΠΙΘΥΟΠ.” 

”. ἐγγὺς. 5ο Κεπά., 1οπι., Άπρας, Τ]εἰπα]!, Θοαχ- ἃ «ηθαςς 

Ι6έ6, Ὠ]οῖς,, Μ. 

ο 6 οοπι]ης {ο Ρας; γινόμενα. Ἰακος, Έποπιεοα, Λοτίομ, 

Βο]ιο]εί. (οα ρανα]]ο], Ματ]ς 19 : 29), ἄπνεεπο (ἄτατη., ρ. 918). 

ἐγγύε. 868 ποῖο η. 

ἁμὴν. 3968 οἳ. 4 : 24, ποῦς. 

Ρ ῃεασς” 

ᾳα ες Τνα]γ : ελ 

5 681] Ίανθ σοι {ο ρας,” 
Ρ. 918), Βο]ιο]ε, 

σε ε  αμοσ]ά ο ογονο]ιατσεᾶ ;” βαρυνὺῶσιν. 80 Ῥγεξεηί πδαρθ, 

µερέμναις. Β6ο ο. 8 : 14, ποῖθ, 

τ «ρῇ 146: βιωτικαῖς. Κεμᾶ. βοατ]είζ η αἷκεξ 8. Ἠτ., “]6β 

5οποίς ἆρ 18 ν]θ.”. Ἔμε ἀθπιουβγα νε "ΗΜ9” 15 ππρμ{μρτὶσοᾶ 

νο ἐοχί. 16 πας οορὶεά {τοπ Ἰγηάα]ο ]ο Πα πο τεαᾶῖηᾳ, 

μ{ἱ6 τνοι]ᾶ.” 

5 ααοῇς ” φάσης (ποῦ ὅλης). Απσας, Μ., Γαἰκεί, 

Σ «γο οἳ πο Ἑ. Ῥ., ἵ8 οπἱέθᾶ 45 βαρογβιους, 
Άπρι, Τποπ., Βομχ]οέ, Ἰδοσίου, Μ. 

γένηταε. 9 ρθαῃθ (ἄταπι., 

. « ρηχίρῖορ 

Βο Ἰζομά., 
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ἘΙνα ΖΑΜΗΕΘ) ΥΕΕΒΙΟΝ. 

Ῥταγ αἶπαγς, ἰμαῦ γο ππαγ }Ῥο 
ποοοππίθᾶ ΟΤΊΗΥ ἴο 6808ρθ α] 
ἔιθβο ήπσς {λαί β]λα]ὶ οοπ1θ {ο 
Ῥρα8, απᾶ {ο δίαπᾶ Ῥε[ουθ {1ο Όου 
ο πια. 

ὃτ Απᾶ 1η ένο ἆαγ-ἴπιο η πας 
τθασπίησ Ἱπ Ὅμο [θπιρίθ; απᾶ αὖ 
πὶσϊό ιο πτοπί ου6, ἀπάᾷ αθοᾶς 1π 
118 πιουηύ [ια 15 σα]]θᾶ ἐὖε οπιοιπὲ 
οἱ 01ΐναρ, 

86 Απᾶ αἲὶ ἴπο ῬθορΙο 68πιΘ 
εα.]γ ἀπ {ς πηονπίπρ {ο Ἠϊτα ἴπ 
ἴλο ἐεπιρ]θ, {ο {ο πθας Πΐπι. 

6ΠΒΑΡ. ΧΧΙ. 

ΝΟΠ {ια {δαξί οἳ απ]εαγεπρά 
Ώγθεαᾶ ἄχον πίσα, π]ῖοι ἶ5 σ8]]θᾶ 
{πρ Ῥαεεοτετ. 

2 Απᾶ ἴμο οἶ]εί Ῥιθςί απά 
βογίυες 5οπσμίέ Ἠοιν 11ο παὶσ]έ 
ΚΙ Ἠϊαι: 105 ἴπ6γ {θανθεᾷ τἴθ 
Ῥθ0ΡΙ9. 

ὃ Τμοι οπίρτοᾶ θαΐαπ Ἱπίο ὅτ- 
δος ϱηγηαπισᾶ Ἰδοστίοί, Ῥείης οἳ 
ἴιο πυπιῦον ο8 (ἶιο Ἠπνε]νο. 

4 Απᾶ Το πεπί 5 γαγ, απᾶ 
εοππυπθᾶ ιδ] 116 οΏίεβ ριθδίς 
απᾶ σαρίαΊηβ, 1ου Ἠο παῖς]ι{ Ὀ6- 
αγ Ἠήπα πη{ο ἔλθπῃ, 

ὅ Απά ἴ1αγ νεο ο]αᾶ, απᾶ ϱοΥ- 
επαπ{οᾷ {ο αἶνο μάπα ΠΟἨΘΥ. 

ϐ Απᾶ Ἱο ρτοπιςεᾶ, αμᾶ εοπρἩί | 6 
ορρον απ {ο Ῥοίταυ Ἱήπα αλίο 
ἴπθι Ίπ. ἐλθ 8Ρβ6ποΘ οὗ χο πιυ]]- 
1πᾷθ. 

αΕβΞΕΚ ΤΕΣΤ. 

πνεῖτε οὖν ἐν παντὶ καιρῷ δεό- 
µενοι, ἵνα καταξιωθῆτε ἐκφυγεῖν 

ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα γίνε- 

σθαι, καὶ σταθηναι ἔμπροσθεν 
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 

"Ἡν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῷ 
ἱερῷ διδάσκων' τὰς δὲ νύκτας 

ἐξερχόμενος ηύλίζετο εἰς τὸ ὄρον 
τὸ καλούμενον ᾿Ἐλαιῶν. ὃν καὶ 

πᾶς ὁ λαὸς ὠρθριζε, πρὸς αὐτὸν 
ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν αὐτοῦ. 

0ΠΑΡ. ΧΣ. 

᾿ΗΠΓΓΙΖΕ δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν 
ἀζύμων, ἦ λεγομένη πάσχα" 
5 καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὺ οἱ 
γραμματεῖς, τὸ, πῶς ἀνέλωσιν 
αὐτόν. ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν. 

ὃ Ἠισῆλθε δὲ ὁ Σατανᾶς εἰς 
᾿Γούδαν τὸν ἐπικαλούμενον ᾿Ίσκα- 

ριώτην, ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν 
δώδεκα: 3 Καὶ ἀπελθὼν συνελά- 

λησε τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς 
στρατηγοῖς, τὸ, πῶς αὐτὸν παρα- 
δῴ αὐτοῖς. καὶ ἐχάρησαν, καὶ 
συνέθεντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι" 

καὶ ἐξωμολόγησε, καὶ ἐζήτει 
εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν 
αὐτοῖς ἅτερ ὄχλου. 

ΕΕΥΙΕΒΡ ΥΒΕΡΙΟΝ, 

1016, Ἐπᾶ Ῥταγ αἱ γαγβ, ἐ]λαῖ γα 
πιαγ Ῥο -' οοππἰεᾶ Ἱοτίῃγ ἴο 
65689 4 {Ἴαςο {πίτσα π]]οη 
ψ]] οότηο {ο Ρ855, απᾶ {ο 5ἶαπᾶ 
Ῥαίοτθ {ιο Ποπ οἳ πιαπ. Νου 
απ ἴπθ ἅἆαγ-πιο 16 νγας ἰθας]ι- 
ἵηρ Ίπ 11ο ὑεπηρίο; απᾶ αἱ π]σ] 
Ἠθ πεπῖ ουξ, απᾶ ]οάσσά {π ιο 
πιουηΐξ, οπσ]οά {πο πιουπί οἳ 
0Ἠνθδ. Απᾶ: αἰἱ ο Ῥεορίο 
οᾶπιο οατ]γ 1η 116 πιουπίπς {ο 
Πϊπι ἵπ ἴλμο {ρπιρ]ο ἰο Ίθαν 
Μάο, 

ΟΒΑΡ. ΧΧῃΠ. 

Νοπ {γρ {6ᾳ8{ οἱ ππ]οαγεποᾶ 1. 
Ῥγθαά, "οθ]]οᾷ {πο ἸῬαβεοτον, 
τοι πθατ. : Απά ἴο ομίεί 5 
Ῥγϊθδί5 απά βοτῖρες 5οπρ]{ πουν 

Ώι6γ ππ]ολέ ΚΙ Ἠῑπις {ον (πετ 
{εατεᾶ {ο Ῥεορίθ. ῬοΑπά «ᾷα- ὃ 
ία οπ{οτθᾷ ἴπίο σπᾶας 5 Πατη- 

ο Τποατίοί, ἀπ]λο τας οἱ {ιο 

πιπιοου οἱ {18 ἠπε]το. Απᾶ Ἡθ 4 
εποηί, απᾶ ἰα]κοεά σι {με 

ομίο[ ρτίεςί5 απἆ οδρίαϊη», Ἠοπ 
Ἱθ ἐπισ]μὲ ἀα]ίναν Ἰΐπι πρ {ο 
ὤνειι, Απᾶ 1ο Ἱθτο ρ]αᾶ, 
απᾶ πασγθοά ο σἶνο Ἠ]πι πΙοἩ- 
6. Απά 16 οοπδεπ{εᾶ, απά ϐ 

εοαρ]ί ορροι απὶγ ο ἀθίίνον 
Ἠΐπα πρ {ο ἴπθιη 1η 1μθ αΏξεποθ 

ὧε 

σ. «ρραπίθᾷ ;”. Ματαξιωθῆτε. 

:οἳ 116 ἄτεοῖς τοι), {η Όλο Ὦ. Ῥ. 

ν ο σφ] 60πς 10 ραδ8 

Β4σ8 ἵᾳ εαςορρθϊῖθ οἱ απιοθνθυ γεαάίης 

5 ο ρρ]]οᾷ ἴμο Ῥβεξογεν."' 

αιρεῖς. 

5 α ᾖγθιν ηθαν ς Ἐγγιξε. “νε πεις 

5ο «Αη τ”. δὲ. Απησαβ, ΓΘΗΠ, ΘΑΝΥΘΥ, 7 

αἲῑν 5η αἀγαιὈ οἳ ἐὖπιε ἵα ος Ἰαησταρς, ἐἰναξ 1 68) ποῦ Όο πβεᾶ α5 
ἴῑιο τερτορρπία(ἰνθ οἳ δὲ, οχοθρί {π οπβος Ἡηεγς {ε αὐγιωπαίο 91ΟΥ 

ἐλαῖ 1ὲ ἵ5 πιετε]γ οοπἑπιαίνε. 

ο «Θα επἰριρᾶ.” 

Τηοϊπα]], Ῥομπ, Ἰακοί., Νοτίου, Βαπγος. 

ΤΗΐ6 ἵΒ απ οτάΊπατγ τομάσιίης 

τὰ μέλλοντα γίνεσθαε. 

» {5 βλου]ᾶ Όο Ρ]ασθᾶ 1η με 

χηαγαῖη, Όνας, “οἨ, ’' θὈοαῦ {0 ο0π18 {0 ρᾳςς.'” 

Της αιγαπσοπησηὀ, 11 15 πια]κθς ηο 

ἄϊῆαιοπος ἵπ ἐπθ οσα], ἵς πιους [απ]ῖας απᾶ Ῥονδρίοαοας αυ 

Ένας οἳ ἴἶια Ἡ). Ὁ., πο (αέθου Τσαᾶαίθ) {οἱ]οπ/ς νο ουᾶας οὗ ἐπο 
5ο Βοαι]οίί, Έσμιι, Ὅγαἷκοί, Νοτίου, Οαπαρ., Όἰοῖς. 

Ἰς πάορίεᾶ ΓοΥ ἐ]ιο εα]κα 
οἳ επρ]ιοπγ. Θο Βοαγ]θίζ, Ῥομη, Ματᾶσο]ς (ή Νας ἄτανίης πθατ ”). 

]ής ερπίοησθ βλοπὶᾶ ποῦ Όθ ςηγοχοᾶ. 

.” 3, 
ϐ “«γγῃο ννας 

Α {πὶς ρας- 

Ἐμο]ν., Μ. 

«μου "" 19 βο ϱΕΠΕΙ- 

οντα. 

8ο Αµσας, Βολ]οίί, Νοτίοη; Οαππρ. 

5 πρηί : ἀπελθὼν. 

Άπους, ἸΓοκεί., Νοχίοῃ. 

Ρυθροβ]ίοη {π ἀπέρχομαε ο[ίθι 88εΠΙς 1ο Ἠωνς πο ρατβσαϊας εἰσηί- 

Βσαησθ, Ἠ]ο]ι σα Ὦο ρτορει]γ ποξϊοθᾶ {π Ῥησ]]ε]ι. 
6Υ8Υ, δα”, “' νθυί απναγ,” ος “ ἀαροτίεᾶ.” 1 ἵ6 ἀεειηθᾶ ἹππδοθεεανΡ 

{ο Θπιρ]ου οἶῆναι οἱ 1παρο οκρχορδίους ᾖεγ. 

{ α]]κοὰ τοις συνελάλησε. 

Ἐ]ής τοπᾶσιῖπς ἰς Πεεγα], εἰπιρ]ε, απᾶ ἵπ Κεερῖης ση] 

Ώλθ 5ίγ]ς ο {να πανγα/ῖνθ. 

5 «πη]σΏί ἀε]ίνει---αρ 
Ἀ αρστρεᾷ:”. συνέῶεντο. 

Ῥοππ, Ἠακαί, Οµπ1ρ., Βαπνγον, Τμε]ν., Μ., Ἐοῦ. (116Σ., ἐπ νεγζ0). 

ἆ αςἩο οοηεοπ(ᾶ ;” ἐξωμολόγησε. 

ψηρίο οἵπ;". 8, Ἐτ,,  Ἠ οοηφαπ [δι Τὸ6γ., « οοπδἰπῦ.” 

εδ μ 1ο ἀε]ίνευ-- πρ: παραδοῦναι, 

Όυς {ᾷΐοσι ἆθπιαπᾶς {μς Πη]ζε γετο Ἠεθ. 

Καπᾶγοῖς, Φοατ]θῦί, 9ματρο, ἸΝεείσγ, 

«Το ϱο οπςὮ παγ” ἵς ουφοίοίο, Ίπα 

Ὑο σαη, 1ο Υ/- 

Ὀμαχρο, Ἰοείοσ, 1Γαἱκοβε]ᾶ, 

ΡΟ ϱΟΠΙΠΠΗΠΘ συ] 15 οὐβο]είθ. 

παραδῷ. 6ο σἩ. 9 : 44, ποῖθ, 

ὙμΓοε]., ζζεμᾶ,, Αης., Ῥοστ]., 9Ώ8Υρ6, 

Ἐοπᾶ., Μ. ο ἸΝοιίε, “ος 

Φοο οἳ. 9 : 4ά, ποίθ. 
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ἘΙνα ζΑΜΗΘ) ΥΒΕΘΙΟΝ, 

Ἰ Ἔ]εη οαπιθ ἐπ ἆαγ οἳ πη- 
Ιθαγοπεᾶ Ὀτοαᾶ, πλθι {16 Ῥαβεο- 
νου πιιθέ 9 Ι1]]6ᾶ. 

6.Απᾶ Ἱιο 5οηἱ Ῥεΐου απᾶ 1ο], 
αγίησ, «ο απᾶ Ῥτθερατθ 5 {16 
Ρ88βοΥοΥ, {]αί πθ πια7 θαύ, 

9 Απά ον εαἱἰᾶ απίο Ἠίπι, 
εις π]ς ἴἶοι ἐλαῦ Ίο Ττε- 
ρατο 

10 Απᾶ 9 ἑαὶᾶ ππίο ἄιεπι, Β6- 
«Πο]ᾶ, π]ιθα 7ο ατθ ϱηίθιθᾶ Ιπίο 
ἴμθ οἵίσ, {μθιο εἶα]] α 1π8Π πιθού 
οτι, Ῥθατίπς α Ρϊίομοσ οῇ τιαίου; 
Ἰο]]ουγ' Ἰίπα Ἱπίο ἔο Ίοιικο π]ιοτό 
198 θηὔθτοίῃ 1Π. 

1] Απά το Μἶνα]] 647 ιπίο ἰἶο 
ᾳοοᾶ ππαη οἱ {16 Ἰοιςθ, 119 Μας- 
16 εαϊδλ απίο {Πεθ, Ἰγιουο ἵ5 ιο 
Ειιθβ{-ομαΠΙΡοΣ, Ἡηογο 1 αἰια]] θαί 
ιο ρ8δδονθν πη(ὰ ΠΙγ ἀδοίρ]θς 2 

13 Απά 16 δια]. εἶθεπ τοι ἃ 
Ίθχσο Ἴρρετ 1οοπι {αγπ]θ]ιθά: {ἶνετα 
ταα]το 16887. 

18 Απά ἴπογ παπὀ απᾶ {ουπᾶ 
45 6 Ἠαά εαὶα. ππθο επι: απᾶ 
1167 πιαᾶο τευᾶσ ἴθ Ῥαβεογου. 

6ΒΡΕΚ ΤΕΣΤ, 
ων Δ ς ε / . ΄ 

Ἰ "Ε[λθε δὲ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύ- 
: :.Ὁ γι / Ν / 

µων, ἐν ἢ ἔδει θύεσθαι το πάσχα" 
/ / 

ὃ καὶ ἀπέστειλε }έτρον καὶ ᾿]ω- 
άννην, εἰπὼν, ΠΠορευθέντες έτοι- 

! 

ἡμῖν τὸ πάσχα, ἵνα 
΄ ι αἱ 

φάγωµεν. ) Οἱ δὲ εἶπον αὐτῳ, 
- / ή ε 

Ποῦ θέλεις ἐτοιμάσωμεν; Ὁ ο 
κ 5 . --- Μ / 

δὲ εἶπεν αὐτοῖς, δου, εἰσελθον- 
ὧν . Ν / 

των ὑμῶν. εἰς τὴν πολιν, συναν- 
τήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράµιον 
ὕδατος βαστάζων; ἀκολουθήσατε 
αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν οὗ εισπορεύε- 

-ν -- / 

ται. Ἡ καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ 
. ../ / « ΄ 

τῆς οἰκίας, «4έγει σοι ὃ διδάσκα- 
. .. / ι 

λος, «Πού ἐστι τὸ κατάλυμα, 
[ιά Ν / ΔΝ Αν 

ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν µαθη- 
ο / 12 3 ο) 

τῶν µου Φφάγω; λαάκεῖνος 
ο) ο ΄ /. 2 

ὑμῖν δείξει ἀνώγεον µέγα ἐστρω- 
/ 2 -ς ΄ 19 

µένον' ἐκεῖ ἑτοιμάσατε. '' 4πελ- 
/ λ -ν λ / 

θοντες δε εὗρον καθως εἴρηκεν 
- ς / Ν ΄ 

αὐτοῖς' καὶ ἠτοίμασαν τὸ πάσχα. 

μάσατε 

ΕΕΥΙΘΕΡ ΥΕΕΒΡΙΟΝ. 

οὗ ιο ογοπά. 1Νοπ {1ο ἄαγ 
οἳ απ]εᾶνοπαᾶ 1οχοαᾶ οαπιθ, "πι 
π]]ο] ο Ῥαβδοσεν πιηδί Ῥθ 
Κθεᾶ. Απάᾶ 19 5εηύ Ῥοΐοι απἆ 
1ομπ, 5αγΙΠρ, «ο, απᾶ Ῥχδρ8σθ 
ἤιο Ῥαβεονετ {ου τς, ειαῦ νο 
παγ θωῦ ο. Απᾶ 1ογ εαἱᾶ {ο 
μάπα, Ἄ πθγθ π]]{ οι ἴλαί ϱπγθ 
βια]] ρτερατοθ σέ Απᾶ Ἰιο δαϊά 
ίο μοι, Ἠε]ιο]ά, "α5 το εηπίευ 
Ιπίο {ιθ οἳ{γ, α Ίπαπ. Ὀσαχίπς 
Ρίμαν οἳ παίεν "π]] πιοθῦ 
γοι; {ο]οπ ἀήπι Ἱπίο ιο ποἈ5θ 
π]ιθυς Ἡο θηίθνείἁ. Απάᾶ το 
5ἰια]] δαγ {ο "ἴ]λα πιαςίθοτ οἱ ες 
Ἰουιδο, Τ]ο Τεασιος δα Το 
ἄιθο, Ίπεγο 15 {6 ριθςί-οἶναπῃ- 
Ῥου, νηθιο Τ πῃαγ οαῦ {ο ραβ- 
8οτος ση] τη ἀῑδοῖρ]ος” Απά 
Ἡς υγ] εἶιου Τοι α Ίαυσο 
αρρεν γοοπι {αηϊσ]θα: πετ 
πργερατς Ἡ. Απά ἴμεγ που 
{ονίμ, απᾶ {οππᾶ τἐλίπρο 76Υ6Ἠ 
85 Ἡθ Ἰαά εαῖά το 1πεια: απᾶ 
Ξ116Υ Ῥιερατθά θ Ῥρά58ογο;. 

Τ 

[μ. 2 

--- ὃ 

κανον ;”. δὲ 

χθἰαἰποᾶ Ὁσ Κεπᾶ., Μ., 

Ὑεε]εγ, Φοαγ]δίή, ΒΑΝΥΕΥ. 

α αἲῃ φ]ηῖομ ςἳ ἐν ᾖ, 

ὅτε (4 πει ”} οοστς. 

5 {0 ας ἡμῖν. 

εααἰνα]επί οἱ {ἐίς ἀαῇτο. 

ζοφωσπᾶ:, {ο]ἱούν γιο πο ( Ῥαδεονοι "]. 

Ἐοπᾶ., Μ., ἨΓαἰκε[, Οαππρ., Απρ, 

1 « Ῥγθλὰ ολ11θ. Της παβανα] οτᾶεν οἳ ]ιαςο πγοτᾶς ἵ6 Ῥτορει]γ 
Άπσας, Πίος, Οαπιρ., Ἰακεί, 

Τοπ]. Φοατ]θέζ, Όμαχρθ, ἸλΓαἰκεΠο]ά, 

Οαπιρ., Τπε]τναί!, Μ. Τη με ρανα]ε], Μαῖς 14 : 19, 1 αἄγοτο 

ῬοτερίουΙίψ ἀθπιαπᾶς “« {ου πβ,”. ας ἴμθ 

10 αλοα]ά, αοοοτάίπα {ο οἱ δις 

Ῥεπη, 

ποίθ, 

ς 
Σ σρτεραϊθ!” 

να τ 2. 

Ξ « {λήηρς.”' 

Ματς (14:16). 

ἑτοιμάσατε. 

Τη6 τεπάρτῖης εἰοσ]ά ὃς απζονηι. 

Ὠσο ποίθ ο. 

Β6ο ποῖο Ῥ. Θο (Ἠ. Τ., ν. 8, 

ε 4ῃθ οπἰθγοῦι:”. εἰσπορεύεται, ΤΗ9 ποτᾶ «π” (ο {19 Ε. Υ.) 
{6 8 5προτβπους αἀά{ίοη {ο ἠίς γειῬ. Οπο]δίοά ὮΥ Καπᾶ., Απρ, 

Ὠ]ο]ς,, Οαπιρ., Ἠαϊκαί, Ῥεπα, ᾧπαχρθ, Βοατ]δξ, Ἠ. 

πα {ῃρ χῃαςίαν οὗ {με Ίουξο;” τῷ σἰκοδεσπότῃ. Ὦ6θ ομ, 12:39, 

9. 

Ἐ]ϊς εαρρ]επιθηὺ ἵ5 ᾖαίκεα τοπι ἐ116 Ἐθυ]βίου οἳ 

Τ6 {ο]οπίης ποίθ ἶ5 οορίεᾶ {νοπι {λα Ῥαξδαρθ: ο 4 ΤΠ σρρίεπιοπὲ ἵς ἀεπιαπάρά Ἠθυθ. Ἰ1ποαί 16, έλα 
Εεηπίεποο {5 ἱπιροτίροῦ απᾶ αν, Θο Ἰοπά., Φοατ]εΒ, ὮΓοεῖεγ, 

Ῥευα, Οαπιρ., Είοί. ση. ἀθι;”. Ώο είς, “ες,” 8. 
α]α 1” Ἰρευ. [1ο]. 

. 5 «πιο εμα]] Ῥναρατθ;”. ἑτοιμάσωμεν. Τμ αογ. δα]. {5 Υευγ 

{οφπεπέ]σ τοπάθιθᾶ Ὦγ {ἶνε Πα. 1πᾶ., ἵπ 611 Ὦ. Υ. Θ6θ οἱ. 19: 45, 

ποίθ, Α5 απ α]ίθυπαίίνθ χαπάειίπο οἱ ές βεπίοπορ, ““ Ἰ Ἡεγο ἆοξν 

οι γη]είι ας {ο ριθρανο 2 

4 3 Ὦςθ ποῖθ ο. 

5 «ρ8 χο εηίος ;”. εἰσελθόντων ἡμῶν. Ἰαπά., Μ. Βανγογ. 

. ο νΏ] πιθεῖ;”. συναντήσει. Τηὶς οτε 15 αἄορίεά Ὦσ Κεπᾶ,, 

Βοατ]οιί, ματρε, ὙΜεδίοσ, Ῥοπα, ἨλΓα]καί,, Νοτίου, Οαπιρ., Ὀίσ]ς., 

ΒΑΠΥΟΓ. 

«Τ]ήπας. λα εαρρ]επιθηξ ἵ5 ἰηδοτίθά Ὦθοσιςο ἐ1ο βεηίσοπορ ἰ5 
Ἱπρογίδος 1 «[οαπᾶ”’ Ἠα5 πο οῬ]θοῦ. Τα πππς ος οοηγοχβκίίου, 

Τπνθ πθναυ οπιίδ ἐἶο ορ]θοί οἱ ἐς νεγὈ. Τι ἐλοασ]ῦ Ῥτεςοπίεᾶ 

9 {1ο {οχί ἵς ναί ἴἶο ἀῑδοίρίορ {οπηᾶ οἳ] λος Ομχεέ 1αᾶ 
ἀθο]αυθά πγοπ]ᾶ οοσυχ, ἐο Ῥο 5 Ἡθ Ἠαᾶ εαἰᾶ---ἴἨθυ {ουπᾶ ΄ {πο 

πιαη, «νο ραοςί-οἰναππΌεν,’ οἱο. Ῥθζα Ἠαβ Ιπίχοάαοεᾶ α- Βαρρἰθ- 
πιθοῦ Ίσνο, ΄ἠπγοπετιηῦ οπιμία ριοπῦ ἄἰκεναί οἶς;; Θ. Ἐν. ’Ἡς 

ἐτουνονθιῦ ᾖᾳς εᾖσδει οοπιπιθ 1] Ἴθις αναἰέ αῑί, 3 

Σ Ἓθνοῃ αθτ καθὼρ. Ῥο (Μ. Υ.) οἩ. 11 16. Ἰ0κοἹ 2 
19 : 59. ὅἆοῦπ 1 ς 501 15 : 10. Ποπ. 1 128, οίο, ΤΗΙ5 ρατίῖ- 

ος {6 τςεᾷ {ορ {19 οἸαβεο καθά (καθ ἆἅ), ἀεβηεά Ὦγ 1ήΔάεῖϊ 
ἡ ασσογζ ης αδι  Ταδὲ ας.’ 

«ᾱ Ε1Υ Ῥνορανθᾶ ; ἠτοίμασαν, 366 ποῖθ ν. 
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ΈΙΝα ζΑΜΕΘ) ΥΕΒΒΙΟΝ. 

14 Απᾶ π]εη {ο οι Ίαβ 
60116, 1θ δοἱ ἄογπη, απά {1ο ὑπο]νο 

αροβί168 ση ( Πΐπι, 
15 Απά Ίο ϱαἰᾶ ππίο (Ίθπι, 

πα ἀθεῖνο 1 Ίαπο ἀθεῖγοά ἴο 
οαῦ {5 ρ8ββοτες πὶ(]Ἡ γοι Ῥείοτθ 
1 ευῇβευ. 

16 Έον 1 6αγ ππίο γοι, 1 π]] 
ποῦ ΑΠΥ ποτ οαί {λογθοί, απ] 

1 Ὄο {α]11]εά Ίπ ἴιο Κἰπσάοπα οἳ 

οά. 
17 Απά 6 {οοῖς ἐπθ ᾿οπρ, απᾶ 

Ρατο {παπ]ίτα, απά βαῖᾶ, Τακο {Πῖς, 

απᾶ ἁἰνῖᾶο {ὲ απποπο γουτεθ]νθς. 
16 Έου Τ δαγ απίο γου, 1 π]]’ 

ποῦ ἀγιη]ς οἳ {πο {πι οἳ ἴια νίης, 
απ]. ιο Κἠπσᾶοπα οἳ ἄοᾶ ἰνα]] 
οοπιο, 

19 Απᾶ Ἰθ ἰοοῖς Ὀτομά, απᾶ 
6ατθ {Παηχς, απᾶ Ῥτακο 4, απᾶ 

6ανο ππίο ἔλοπι, βαγίης, Τηϊς ἶ5 
πιγ Ῥοᾶγ πΠἰοἩ 18 ρῖναι {ο; σοι: 
Ἠς5 ἄο 1π γθιηεπιΌγαπος οἱ 116, 

20 ἸήΚκογῖςο αἶδο {16 οαρ αξίαν 
8αρῥρο», εασίπα, Τηϊς οιρ {5 ἴ]θ 
πουν {θδίαπιοπέ ἵπ παν Ὀ]οοᾶ, υγ]]ο]ι 
ἵ6 ειεᾶ {ον τοι. 

2ἱ Βαί Ῥο]ιο]ά, ἐἶιο Παπά οἱ Ἠάπι 

σΏβΕκ τΕστ, 
[ιά 3 / « ασ 

1 Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ρα, 
3 / Ν ε ’ 3 / 
ἀνέπεσε, καὶ οἱ δώδεκα ἀποστο- 

Δ ο ἡ 5 Ν 

λοι σὺν αὐτῷ. ᾖ15 καὶ εἶπε πρὸς 
3 ΔΝ 3 3 / 

αὐτοὺς, ᾿Ἠπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα 
- .Ν / - 

τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ] 
ς - Ν - ο 16 -ᾱ 
ὑμῶν, πρὸ τοῦ µε παθεῖν ) λε: 

γω γὰρ ὑμῖν, ὅτι οὐκέτι οὗ μῆ 
φάγω ἐξ αὐτοῦ, ἕως ὅτου πλη- 

” 3 ο / . - 

ρωδῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ. 
Καὶ δεξάµενος ποτήριον,. εὖ- 

/ 5 π / - 

χαριστήῆσας εἶπε, «4άβετε τοῦτο, 
/ « ) /) καὶ διαµερίσατε ἑαυτοῖς: 15 λέγω 

ἀ ς [νά » Ν / 5 Χ - 
γὰρ ὑμῖν, ὅτι οὗ µῆ πίω ἀπὸ τοῦ 

ο ο 
γεννηµατος τῆς ἄμπελου, έως 
ισ - . 3 κ. 

ὅτου ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐλθῃ. 
Δ / 

δ Καὶ λαβὼν ἄρτον, εὐχαριστή- 
σας ἔκλασε, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς, 

-” Ν - / 

λέγων, Ί οῦτό ἐστι τὸ σῶμά µου ϱ μου, 
ΔΝ ς ὶ ς . / - 

τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόµενον; τοῦτο 
ποιεῖτε εἷς τὴν ἐμῆν ἀνάμνησιν. 

/ Χ 

30 "Ωσαύτως καὶ τὸ ποτήριον 
Ν Ν .. ΄ - 

µετα το δειπνῆσαι, λέγων, Τοῦτο 
Ν / 5 Ν [ή 

το ποτήριον, ἡ καινη διαθήκη ἐν 
.. ή / ε ς - 

τῷ αἱματί µου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν 
ἐκχυνόμενον. 3 Πλὴν ἰδοὺ, ἡ 

ΕΕΝΙΡΕΌΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

Απᾶ π]αη ο Ποια «σαπιθ, ἴ]θ 14 

17 ἄογπ αἱ ἑαῦζε, απιᾶ ἔιο ἰπε]να 

αροδί]θα πι 1. Απά ο 

αῖά {ο θπι, «] Ἰητο 6ατηεΡί]Υ 

Ἰοησεᾶ {ο οαῦ {5 Ραβξουοτ 

ψῖθι γοα, Ῥοΐογθ 1 βαῇεν :4 {ο 
Τ εαΥ {ο τοι, Τ δπα]] οαῖ οἳ ἴέ 

[πο ποτθ, 0011 51 ἶια]] Ὦο {υ]- 

ἠ]]οᾶ ἵπ ἴῑο Κήπσᾶοπι οἱ ἄοᾶ. 
Απᾶ π9θ {οοῖς δα οἳρ, απᾶ {γγλοη. 

Ἱθ 1ρά σἵτεῃ {παπία, ο εοἰᾷ, 

ΤαμΚο (5, απᾶ ἁῑνϊάς {4 9πιοπο 

γοπβε]τεΒ/ {ος 1 5α7 {ο 7ο, 

κΤ βιο]]. ποῦ ἁτίπῖς οἳ 1ο {παῖί 

οἳ ἴπθ νῖπο {411 ἐ1ιθ Ιπσάοπι οἳ 

αοά εἰια]] οοπιο. «Απᾶ Ίιο {οοῖς 
Ὀγθαᾶ, απᾶ ρατο {μαπΚκβ, απᾶ 

Ῥτο]κόα 4, απᾶ ϱαγ6 {ο {ποπῃ, 

εαγίπς, ΤΗ]5 15 παγ Ῥοάγ π]Ώ{σῃ 
ἶς ρἴγεῃ {ου τοι: ἄο {9 ἵπ 

16πιθπιβγαποθ ο{πηθ. ΤΗΕ 9]βο 
6ο οἳρ α[ίοτ 5υρρου, δαγῖπα, 

ΤΗΙ5 ουρ. ἐς ἴμ6 πε "οονεποηί 
η πι Ῥ]οοᾶ, π]]ο]ι 15 εἶλεά {ου 
γοα. ΕΒαΐ, Ῥε]ο]ά, έμο απάᾶ οἳ 21 

16 

μ- 8 

Ἠοῦ. (Ἰθχ., οὐκέτι) 6 ϱϱΊΛΘ; ἐγένετο. Ἰεηάνίοκ, Τ]ο πο οἳ « {ο Ὦο”. αν {16 

παχ]]ίαιγ σοι Ιηαηεί νο γατρς Ἠας Ώθεῃ ποδίοεά αξ α γ]ο]αίον 

οἳ οἳν Ιάΐοπι Ἱπ {πο ποῖθ οἨ ϱἩ. τά, Νοτίου, Ὠϊοκ., απᾶ 

Βαπγατ τοπᾶςς {1θ νοτὸ “ αγ]γεᾶ.” 

5 ας Ίαγ ἄονη αἱ ἰαδ]ε;'' ἀνέπεσε, Ῥεο οἱ. 11 : 37, ποίθ. 

5 1 Ἀανε θαγηθεί]γ Ἰοπαεά;' Ἐπιδυμίᾳ ἐπεθύμησα. Όσα. 

(ὁ Μιο]ι Ίανο 1 ]οησαᾶ’). Θεο οἶι. 15 : 16, ποίο, Τ18 Ιάἱοπιαίῖο 

οχρτθβείοη οἱ {1α {εχί 15 1η πιοςὲ 98565 επιρ]αϊίο, 8 ἵπ ἨθῦτΕυ. 

Άησας τθιάστρά, ηγηθεί] Ίανο 1 ἀεείτοα :”' Βαπγετ, “Τ Ἴαγα 

ΕιοαίΙγ ἀεβίτοᾶ ;” Νοχίοη, Ῥδημ, Γαἰκοβο]ᾶ, Φοατ]οῦί, “Τ Ίαγο 

θβτποςε]σ ἀρεῖτος.” 

4 Τμθ Ῥιποίπαύίου οἱ ἴ1μο. ἰοχί ἵς Γο]οπεᾶ Ὦγ Ῥ]αοίποσ α δοηιῖ- 

οοἶοὮ αἴίον “ ρυβοι,” γρεῖς παθεῖν ἸΠθ οοπηθοίίοα οἱ {1ο ἔπο 

οἶαιςθς ἀεπιαπᾶς {(Πίς ροῖαῦ ταίπει ἔλαη α Ῥετίοᾶ. ο Ῥαψγοι, 

Βὶοἷς,, Οβπιρ., Ῥεπη, Θμαυρθ, ΤΟΠ]. 

5 4Τ ϱμα]] οαξ;”” φάγω. Ἐεπᾶ., Νοτίρη, 8μαχρθ, οπίου, 

ΑΛ οχὶςῦ σἰ(] εἰση]βοαίήου οἱ ἐαΐ, ἠπᾷίσαίϊνα. Θεο οἳ. 12 : 46, ποίβ. 

Τὴ9 οακ]ἶαυγ “1” 18 Ίπιρτοραυ, 55 ἵα Ε/β σοηβἰκοίίοα 165 Ἰνοι]ά 
Ἱπιρ]γ ἀείει ποζπαἰ1οη. 

{ «πο πιοτθ;” οὐκέτι οὗ μὴ. ο ρθχα]αὶ (Β. Τ.) Μρε]ς 14:25. 

Οὐ μὴ οἶνας ἱπίεηεϊιγ το {ο εχργθβείοη. 

Τα ροῖπέ οἳ δυρ]ιοῦγ, “πο πιονθ {15 αχοεῖς “αηγ πιουθ.” 

δ ας εμδΙ] Ὄο {α]β]]οά ;”. πἸηρωῦῇ. Θοε ποίθ 6. 8 188 ΟΕ 

ο 45 ο Ῥηποίῖρα] νατὸ (Ε. Υ.) 18 οὉβο]είο, θε οι. ἆ : 8, ποίθ, 

κ Θα] Όρ ” 18 νο τοπᾶρείης οἳ Τ]ηοπι. 

δα οπρι” ποτήριον. Βηβῖρο, ΤΠΟΠΙ., Γαἰκεβε]ᾶ, ἸοχίοἨ, 

Οαπιρ., ΡΙας., Κεπᾶ, Ποτήριον ἵ6 απτίητους Ἡθτθ, {λομρ] ποῦ 

Βο {π ές Ῥατα]]αὶ, Μαι] 14 : 289. Χ . 

{ “«γηθη ο Ἰιρὰ ρἵγεη {μαπλδ;”. εὐχαριατήσαςφ. 9ο ἵῃ ρατα]οὶ 

(8, Ῥ.) Ματίς 14: 28. 

τα Αθ «γοιγροῖνες” Ἡ βεπιἰσο]οη 15 ποᾶ {ος {1θ ΥθαΦΟΠ 

πεε]σηρά {π ποῖο ᾱ, Ἐοτο ἴ]ο ἰθχύ ας ἔαυτοξς 8ο Βοατ]είί, 

Ῥεμυ, ακεί, ἸΜοτίοῦ, Οαπηρ., Ὀϊε., Ῥαπσετ. Βενεια] οορῖεΒ 

οἱ {16 Οοπιπιοα Ψθγείοη ΠΟΙς Ὀείοτθ τηθ, Ῥηϊηίεᾶ αἲ Οχίρνᾶ απά 

Ἐάϊηζαναϊι, πάγο α οοἶοη αἴίος “' γουγβε]τες.” 

κα Τ ανα]---ἀίηϊς ;” πίω (8ο. εαθᾖ.). Θ6θ ποίθθ. (Οοπαρβ!θ 
ἔλδη, αἲ οἶοςθ ος ἐῑίς γετΣθ, Ἑ), Ὑ., “ 5]να]] οοπιθ. 

1 «μας, Φθσαύτως. ζεπᾶ, 

πια ρογθηπηῦ;”. διαθήκη. Ἀλατρθ, ΤΗΟΠΙΦΟΗ, Ῥοαχ]οίί, Ῥεπη, 

Ἠακεί, ἸΜοτίου, Ὠἱοῖ., επ. ΒΑΠΥΕΙ, Απράς, Μ., Βοῦ. (θα. 

ἔπ υεγδο). 

δν Οτο «3 
΄ κ : ἓν ' αορο ν εν ο ον 

αν εν στο 



ΤἨΤ 60ΒΡΗΙ, ΑόσσοβΡΙκνα το 1ΠΚΕ.- 0ΒΑΡ, ΧΣΊΠ. 2ἱ5 

ΚΙΝΑ 4ΑΜΕΞ) ΥΕΗΒΡΘΙΟΝ. 

Ειαίῦ Ὀθίταγοίῃ πιο {6 πι τής ὁπ 
Όιο ἰαδ16. 

92 Απά πα] ἴο Θοπ οἱ πια 
ροθίἩ α5 16 να5 ἀθίθιπιϊπεά: Ῥυῦ 
πο πηί{ο {μαῦ πιαη Ὦγ Ὑποπι 9 18 
Ῥοϊταγοᾶ | 

28 ΑΔηά {Πογ Ῥεσαπ {ο 1πᾳπῖγθ 
ΑΠΠΟΠς {Πποπιβε[νος, ὙΠίοῃ ο{ {αι 
16 παβ ιαῦ θου]ά ἄο {16 πο. 

24 Απά {λουο πγαβ α]εο α οτε 
απποΏς ἔπθπι, ΊνΕΙο]ι οἱ {παπι 5οι]ά 
ρ9 αοοουπίεά {19 στθαἴεςί, 

26 Απᾶ Ίο εαἱᾶ ππίο έποια, Τηο 
Κπσβ ο{ {16 (επίϊ]ες εχοτοῖςδο 1ογᾱ- 
Εἣῖρ οτε ἴποια; απά {Π16γ (λαί οχ- 
οτοῖσο απἰπονῖ απροη ἴλεπι αἲς 
οα]]οά Ῥεπείασίους. 

26 Βαΐ γο «ᾖαὶ] ποῖ ὂε κο: Ῥαί 
16 εμα ἶς ϱγθαἰοδέ απποΏς γοι, 1εῦ 
Μπα Όδ αδ ἴπο γοιπαθς; απᾶ Ἱθ 
ιοί ἵς ομεί 5 ο ἰλαί ἀοῖι 
β61ΥΘ. 

2ἵ Έου πυ]είπει ἐς στθαίας, Ίθ 
παί.θιθίῃ αὖ πιοαῦ, 6Υ Ἰο ἴλαί 
βοτνοίὴ ὃ {5 ποῦ 19 λα τε είἩ αἲ 
πηθαῦ Ἱ Ῥαί Τ αἴπ απποης 7ος 45 ηθ 
Οιαίῦ εουνεί]. 

286 Ὑο ατθ {16 π]]οι Ίανθ 
οοπ]πιθᾶ ση Ἡ π1θ ἵπ πι ἰθπιρία- 
Ώοηβ, 

αΏξΡΕςΚ ΤΕΣΧΤ, 
9 ον ᾿ / 3 

χεὶρ τοῦ παραδιδόντος µε µετ 
- ω / ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τρἀπέζης. 3} καὶ 
9 ν - και 

ὁ µεν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπὸου πορεύε- 
' . Δ Ν /. ) ται Κάτὰ τὸ ὡρισμένον' πλὴν 

3 Αα. ος) ΄ 3 / Γ Φ 

Ὁὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ, δι οὗ 

παραδίδοται. Ἰ' Καὶ αὐτοὶ ἤρ- 
. - Ν 

ἔαντο συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς, 
Χ ά Αν - 

τὸ, τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν ὁ τοῦτο 
/ / 

µέλλων πράσσειν. 3" ᾿Ἐγένετο 
Ν΄ ν 4 . 

δὲ καὶ φιλονεικία ἐν αὐτοῖς, τὸ, 

τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων. 
ὃ Δ ο) .. ῃ - 

55 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οἱ βασιλεῖς 
ο - /.. - 

τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν, 
κ ε 3 / . ” » 

καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὖ- 
»., . 93 ον 

εργέται καλοῦνται. Ὁὁ ὑμεῖς δὲ 
» ο α ᾿ « / 3 

οὐχ οὕτως". ἀλλ ὁ μείζων ἐν 
δη ,. ι 

ὑμῖν γένεσθω ὧς ὁ νεώτερος" καὶ 
ς ς / Α 

ὁ ἡγούμενο ὧς ὁ διακονών. 
2Ἱ. / Δ / ε 5 / 

τίς γὰρ µείζων, ὁ ἀνακείμενος, 
Ἀ ΑΔ 

ἢ ὁ διακονῶν; οὐχὶ ὁ ἀνακείμε- 
Ν - 

νος; ἐγὼ δέ εἰμι ἐν µέσῳ ὑμῶν 
ς ς Αα 2δ ε 4 Φ / 
ὧς ὁ διακονών. Υμεῖς δέ 
3 ε / αν 

έἐστε οἱ διαµεµενηκότες μετ’ ἐμοῦ 

ΗΕΥΙΡΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ., 

Πϊπά, "π]ιο ἀθ]ϊνοιαί]ι πιο Άρ, ἶ6 
ΨζΠ π1θ οἩ {ο {αΡίο. Απᾶ ἐμο 27 
Βου οἱ πιαὮ οἰπᾶεθά ρᾶορατίοῦμ 
ϱ5 19 πα ἀθίογπιπεά ; Ὀαΐ ποῬ 
{ο ἐλαῦ πιαπ {λτοιση Ὕ]οπι Ἰ1θ 
ας ἀε]νοτοά πρ! Απά ἴπογ 
Ῥαοσαπ {ο Ίπααίγο απποπο {μοπι- 
βο]νος, π]]σἩ οἱ ἴἶναπι 6 οοπ]ᾶ 
οο, 5ΦΊιο πας αΏοαί {ο ἄο «πῖς. 

Απᾶ Ίιθιο παξ αἶσο α δὐγ]ίθ 
απιοπό {Ἠθιη, σνμίο οὗ {παπι 
αγγου]ᾷ Ῥο αοσοαηίθᾶ {16 ϱτοαί- 
οϱύ. Απᾶ ιο εαῖά {ο ἐἶοπι, ΓΤ16 
Ἰάπος τοῦ {116 παίῖοπς "οκονοῖξο 
ἄοπιπίοι οΥ6Υ ἔἶαπι, απά {μοβο 
π]ο οχογοῖδο απἰιοΓΙἰγ οτου 

Όιοπι αὖο οα]]εὰ Ῥεποίασίους. 
Ῥυΐ γο ελα ποῦ δε βο; Ὀπέ Σ]6έ 
ἄιο οτθαίθΒύ απποπ5 Τοι Ῥθσοπιο 
α5 σίμς γουπρθεί, απά "ἴπθ τυ]ός 
45 «ιο βεγγαπύ. Έον Ὁπ]ο 18 
οχθαίαγ, Ἡδ πλο χεο]πεμι αἱ 
ἑαδίο, ΟΥ Ἶιδ πο 5οινοίἩ ῇ ἶ5 πού 
μς εφ]ιο ἠθοπεδίι αἱ ἑαῦζεᾷ Ὁπαί 
Ί απι 4πιοπς οι α5 16 πηο 
εθινοίἩ. 36 αἲο ἴ1ο5θ π]ο 28 
Ἠαγο οοπ{ππεᾶ γη] πιθ ἵη πΙΥ 

28 

2 

5 «γλο ἀε]ἰγετοί]ι--πρ 1”. παραδιδόντος. 
μοίο, 

ϱ “Ἰπᾶρες ;” μὲν. 

5 16 πιοά]βες ο γαιῦ “ἀδρανεοί]ι” 

5 ἡ ἀορατίοί]ι 1” πορεύεται. Βο Βοῦ. 
Ἀαᾶς ὁπ, 30 αἰθαγ, ἰο ἄερατίω. 966 ο. 11: 

αἱ ἀε]νοιοᾶ πρ!” παραδίδοντας 66 οἩ. 9 : 44, ποίθ. 

Τ]ἱ6 ἔοτπι οἱ ἐ11ε Έῃς. νετῦ αστεθς 5 δ σου]ά Ῥο;”. ἄρα εἴη. 
πλ οις ἰάΐοπι, Οαπιρ., Ὀἱσ]ς, Ῥεπα. 

5 ᾱ ΝἩΟ πας αρουύ {ος ὁ---μέ]λων. 

Τπῖς 18 ο Ῥτορες ]οσαδῖοῦ ος “πάθεᾶ,” 

Φο 16 ἵ τοπᾶοιοά απᾶ 
Ρἱασθᾶ Ὁγ ζεπά,, Μ., Απσας, αεί, Ὀἶοις,, 1πεναΙ], ΝΤ. 

Το οτάϊπώτψ εόῃεο οἱ 

μ6ρ οἳ. 9 : 44,1 Οαπιρῥο]!. 

αρογ]ά, 

(Ἰχ., πι υογῦο): “Το 
19, ποίο. 

Ώιοξύ αοουταἰθ, 

ψένεόδω. Ἰεπάσίο]ς, 
ἨΓακοί, Μ., Τ]οτα]]. 

Να“ ϱχετοῖςο ἄοπήπίοι : 

10 42, υ1ιο γιο ἶς οπροπηᾶεά πΙδὰ κατὰ ἐπίέηδίῦε, κατακυριεύ. 

ουσεν, τεπᾷργαά ἵη ἴπο Ἠονίθίοῃ “]ονά {5 ονοτ,” 

ρίοτο τς, ορ {11ο Υοτο 16 εἰπιρίο, ἴιό αΏοῦο {οται ἵν ἄθεπιεά 

Σα Ώιο γοιηρεδί;’. ὁ νεώτερος. 

Οοπιρατῖης τν. 29, 90, ἵε πΙΠ ο 5εεα {μαῦ λα 

τείετοποθ ἶς {0 ἐ1θ Κπσς οἳ ταἷοτς οὗ αἲὶ παξίοης, {ἡο ζψιςς οὗ ἐλίς 

μα. Τη ἴθ Ῥαχα][]ο], Μασῖς κυριεύουσιν. 

Τη Ἠνθ 0156 

αἹει {Πο ᾳγοαίεδέ απποής Το Ώδοοπθ;” ὁ µείδω» ἐν ὅμε» 

Τ]ιό τει) {5 αἶεο ταπάετεά “ Ρθοοπ1θ,” Ἡγ 

16. οοπιραα{ίγθ {8 Ίο 
μέλλω Ἰπᾶϊοαίπο εναῦ βοιποἰμίης 6 οἩ ἐμο Ῥοϊπέ οἳ Ροΐπς ἆσπε, ος 

πξίης Ρἶαοε, ἵς ἀθεπιθᾶ Πλοςέ αοοαταί. Θο Ἐεπᾶ., Βαπγας, Νου- 

ἴση, Ῥθψη, Ὀοασ]εξέ, Μ. 6ο οι. Ἰ : 2, απᾶ 9 : 81, ποῦθς. 

“λα: ποῦτο. “Τβΐης” (Β. Ῥ.) ἵ8 ειρετβπους α τος “ 19,” 
16 16 ἀτορρεᾶ Ὁν 9ήπηρθ, Καπᾶ,, Γεε]ογ, Ἰ/Γαἰκοβ, Ἱονίου, Οάπιρ., 
Βαπγες, Ὀἱο]ς., 1ο] ντα]. 

ἃ «πνοπ]ᾶ Ὀθ ποοοπη{θᾶ ;”. δοκεῖ εἶναι. «Αοοοτᾶἠσ ἔο ρτθερπέ 
αφασς, “« γοι]ά 3 ἶᾳ κα Ὀκμαῦοᾶ {ου “«κου]ά, Τῃο Ιαὐέευ ἔθιπι ο[ἴθη 

Ῥτοξεηίς Ίο Ἰάεα οἳ ἆωίψ, οἳ ολἑραιίοη, απᾶ {5 αππῖσαοις {η α 

οοπα(γαοίῖοι ]ῆκο Ενα, 

Σα οἳ 16 Πὰζίομς;” κῶν ἑθνῶν. Ἐθιᾶ,, 8δΦό9, Ρο ήηβοῦ, 

πθθά {ον ἴλο αρου]αίίτο, 45 ἵς ὃ µεέζω», ἵη ἴπο Βνςί οἶαιςο οἳ 1ο 

βοηίεήσθ, 9ο ζεπά. Μα, 11 : 11, ὁ---μωκρότερος (10. Ὑ.), “Ἱε 
ενας 8 Ἱεαςί 968 Τωαο Τ: 28, ποίθ. 

5 «{ῃο τα]ες;”. ὅ ἡγούμενο. Ἰαπᾶ, Μ. «ΑΠοτπαὔτο, “1ο 

σλο τα]αίμ,. 8, Ἐν. 6 ορ]αί ααὶ ρουέτηθ.” 

α«{ῃρ βοτγοπέ;”' ὅ διακονῶν. Ἐεπᾶ. Μ. «Αιεπαίῖτο, “θ 

ψλο εουνοίμ,”.. Ἐτ. “' ορ]αῖ απὶ εδεί. 

κ Ἠμεί]ιου 15 οὐπο]οίο, 

ς 
ο «πο τησ αἱ ἰαῦῖε}” ὁ 

Ἰ τ9, ἠοἵ6. 

δ «σ]ο;”. τίς, 

ἀνακείμενοε (818). 6ο σἩ, 



214 ΤΗΕ 408ΡΕΙ, ΑΟΦΟΒΡΙΝΑ Το ΗΌΚΕ.--0ΒΑΡ, χχῇ 

ΚΙΝᾷ ΦΑΜΕΒ) ΥΕΒΡΘΙΟΝ. 

14 Απᾶ πι]ιοι 116 Ίοας παβ 

οοπιθ, Ίο βαῦ ἄοππ, απᾶ {1 ἴπε]νο 

4ΡΟΒ/Ι65 σοι Πϊπι. 
156 Απᾶ 16 ϱαἷάἁ απίο Ίλοπι, 

{1 ἀθείτο Ι Ίιανο ἀερῖγοᾶ {ο 
εαί 5 ΡάΞΒΟΥΟΣ. ψ]ζλ τοι Ῥείοτο 
Τ ειῇσν, 

16 Έον 1 6αγ υπίο γου, 1 η] 
πού απ ποτ θα {ποιθοί, απ] 
Τό ο (π]β]]οά ἴπ {1ο Ἰάηᾳάοπα οί 

οᾶ. 
17 Απά Ἱο {οοῖς {19 ᾽σπρ, απᾶ 

6856 {Ππβη]κς, απᾶ εαἱᾶ, Τακο είς, 

απᾶ ἀῑν]ᾶρ {ἱ απιοης γουγβθ]νας. 
18 Έους Τ εασ απίο τοι, ΤΙ π!]]’ 

ηοῦ ἀτ]π]ς οἳ ενα {σπῖδ ο {1ο νῖηρ, 
ππΗ] {11ο άπσάοπι οἱ αοά ϱἶα]] 
οοπη0. 

19 Απᾶ Το {οοῖς Ὀτοαᾶ, απᾶ 

6816 {μαηία, απᾶ Έτα]κο. ἆέ, απᾶ 

6Α1ο Ἱππίο οι, βαγίηο,' ΤΗῖς ἴς 
ΠΙΥ Ῥοᾶγ π]ῖοἩ ἵς ρἴνει {ο γου: 
Ὠς ἆο ἵη τοπιθπηῦταποῬ οἳ πᾳθ. 

20 1ήαυ]ςθ αἱεο {νο ουρ αξίας 
6αρρογ, εαγίπσ, Της ορ ἐς πο 
πθπ. ἰρείαπιεηί ἵπ παν Ρ]οοᾶ, τυ]]οἷι 
ἵ6 «ἨΏοθᾶ {ο Το. 

31 Ῥτε Ὀθ]ιο]ᾶ, ἄιο Ἰαπᾶ οἳ Ἠϊπι 

6ΒΡΕΚ ΤΒΣΤ. 
/ ο 

14 Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα, 
) . ε , .. 
ἀγέπεσε, καὶ οἱ δώδεκα ἀπόστο- 

Ν Α ΔΝ κ χ 

λοι σὺν αὐτῷ. | καὶ εἶπε πρὸς 
ολ γτ. / 5 ο 

αὐτοὺς, ᾿Ἠπιθυμίᾳ ἐπεθυμησα 
- .Ν ΄ - 1 

τοῦτο τὸ πάσχα Φαγεῖν μεθ | 

ὑμῶν, πρὸ τοῦ µε παθεῖν. 1 λέ- 
γω γὰρ ὑμῖν, ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ 
φάγω ἐξ αὐτοῦ, ἕως ὅτου πλη- 
ρωθῇ ἐν τῇ. βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ. 
1 Καὶ δεξάµενος ποτήριον,. εὖὐ- 
χαριστήσας εἶπε, ̓4άβετε τοῦτο, 
καὶ διαµερίσατε ἑ ἑαυτοῖς" 18 λέγω 
γὰρ ὑμῖν, ὅτι οὗ μὴ πίω ἀπὸ τοῦ 
γεννήµατος τῆς ἀμπέλου, ἕως 
ὅτου ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἔλθη. 
1 Καὶ λαβὼν ἄρτον, εὐχαριστή- 
σας ἔκλασε, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς, 
λέγων, Τι οὔτό ἐστι τὸ σώμά μου, 
τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδοµενον' τοῦτο 
ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 
3 "Ωσαύτως καὶ τὸ ποτήριον 
μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων, Γοῦτο 
τὸ ποτήριον, ἡ καινὴ διαθήκη ἐν 

τῷ αἷματί µου, το. ὑπὲρ ὑμῶν 
ἐκχυνόμενον. 3 Πλὴν ἰδοὺ, ἡ 

ΒΕΥΙΡΕΟ ΤΕΒΡΒΙΟΝ. 

Δπᾶ πΊεη ἴ]ιο Ἰοιγ- ραπῃ9, ο] 14 
Ί1γ ἄονγη αἲ ἑαῦῇο, απᾶ ἴἶιο ἐπγο]νο. 

αροβί]θ8 ψ Ἠϊπ, Απᾶ Ίο 16 

δη]ᾷ {ο {Ἴαπι, «Τ µανο δαγπες1γ . 

Ἰοηρθᾶ {ο οπὲ ἠῖ Ῥάββονοι 
πὶει τοι, Ῥοΐοτς 1 εαβου :3 {ΟΥ 16 

1 8αΥ Τἵο του, Τ εἶνα]] οαέ οἳ 1ΐ 

πο πιρτθ, 1] 516 οἶνα]] Ῥο {α]- 

β]]οά 1π᾽ ο Κίησᾶοπα οἳ ἄοά, 

Απᾶ Ἠθ ἐοοῖς 3, ουΡ, απὰ 'ΥΊοη 

Ἡθ Ἠρᾶ οἵτεῃ {παπ]ς, 116. β81ᾶ, 

Έα] 5, οπᾶ ἁνίᾶο . απποπς 

ομγεδίτες ;) {ος Τ 5αΥ {ο Του, 

Τ εα]] ποὺ ἀγιπῖς οἳ 116 {γαῖς 

οἳ ἴἶιθ τ]ηθ {111 11ο Ἰήπσᾶοπι οΕ 

6ο »]ια]] 6οπιο. «Απᾶ Ἠ έοοῖς 

Ῥγθαᾶ, απᾶἆ σατο {λαπΚκβ, απᾷ 
ῶγο]κθ {δ, απᾶ ϱατο {ο παπι, 

βασίπα, ΤΗ15 ἶ5 πιγ Ῥοᾶγσ π]ο] 
15 ρἴνεη {ον τοι: ἄο {ἐπί ἴη 
γθππθίπΏγηησθ ο{ 1ηθ. !Τηη5.8]5ο 
6ο ουρ α{ίθ; Βρρες, 5αγῖηρ, 
ΤΠϊς ορ. ἐς ἐς ποπ "οοτεπαπέ 
ἵπ ΤΥ Ὀ]οοᾶ, σῃ]ο]ι 15 α]ιεᾶ {ου 
γοα. Βαΐ, Ῥε]ο]ᾶ, ένο Ἰαπᾶ οἳ 21 

5 6 ρρπιθ1” ἐγένετο. Ἰαπάτίος. Τὴς πςα οἳ “ἴο Όο6” ας θιο 
αακἰ]αιγ σι Ἱπίαπβῖίνα γετρς Ίνας Όθεη ποὐϊοθά α5 ϱ νἱο]αίοα 

οἳ ος άΐοπα ἵη 116 ποῖο οπ οἩ. 4 τ94.. Ἰονίου, Ῥίοἷ,, απᾶ 

Βαπγετ τοηᾶες ιο τ6τΏ “΄ αγι]γθᾶ.” 

5 αρ Ίασ ἄοπη αἱ ἰαῦ]εγ”. ἀνέπεσε, 688 ο, 11 : 53, ποίθ. 

5 εΤ παγο θαγηθδί]γ Ἰοησεᾶ ;’' Ἐπιδυμία ἐπεθύμησα, Όπππρ. 

(« Μαοὶι Ίανα Τ Ιοήρεᾶ.”). 868 οἩ. 16 «16, ποίο. Τ118 Ιἱοπιβίῖο 
οχρτβείοι οἱ {6 ἰοχί ἵς ἵἩ πιο οὔβες επιρ]αϊίο, 38 ἵπ Ἠευτὸγ. 

Αηρας τοπἀστεᾶ, “ Ἐρτποβ]σ Ίαυο Τ ἀερίτεά ;” Βαμγει, “Τ Ἰανο 

βοαῖ]γ ἀεαϊνοᾶ ;”. ἈΝοχίοα, Έσπα, ἨΓαἰκαβε]ᾶ, Αοαπούζ, “Τ Ίανε 

ομτποςί]γ ἀθείτεα.” 

4 Τηρ Ῥυποίπαίῖου οἱ {π6. ἰοπή {9 {ο]]οπεᾶ νῦν ρἱαοῖηρ α βειηῖ- 

οοἶοα αἴζος “βαβον,” ἄτρεῖς παθεῖν Το σοπηθοοη οἳ {μθ ἴπο 
οἶπασες ἀθπιαπάς Επί ροῖπί ταί]λθτ ἴδια α Ῥετοά. 8ο Βαπγον, 
Πἱο]ς,, Οππαρ., Ῥσπη, Θα1ρ8, Τ]χο:, 

.] “ϊ β]ια]] θα, . φάγω, 

ορού ση(Ἡ εἰσα]βοθί]ου οἳ 16, Ἰπάἱορί]γο, 

Ἐεπά., Ἀοτίρη, 9Ἠαχρ6, 'ΤἨοΠ1ΒΟΗ. 

866 οι. 19 : 45, ποίβ. 

Το αακῖβηνγ «16 Ίππρχορος, ἄθ ἵπ Ἠμίβ εοβμηρ μον 1ᾷ πιοα]ά 

ἱπερ]γ ἀεὶοι ποἰπιαίτοη. 

{Πο πιοτθ;”” οὐκάτι οὗ μή. ο Ρατε]εὶ (Β. .) Ματκ 14:26. 

Οὗ μὴ ϱἶνος ἱπίθηεί( {ο Ίἶιο εχρτεξβίοη. Τοῦ. (1εΣ., οὐκότ) 

Τα Ῥροϊπό οἳ αρΙιοπγ, "πο πιογο ” ζνε θχοε]ς "4η πιοτθ.” 

5 αἱ αρα] Όο {α]]οᾶ ;”. πΛληρωδῇ. 898 ποίθ 6. Τὴο πες οἱ 

“Το” α5 α ρεϊποῖραὶ τετὸο (Ἡ. Τ.) 16 ορβο]είθ. εε οἷι. 4: ὃ, ποίθ, 

μα]! Ὀο ” 16 11ο τοπᾶριῖης οἳ Τλοπα. ' 

5 αφ οπρς” ποτήριον. 9Π8ίρθ, Τμοπα., ἸΓαἰκεβε]ᾶ, Ἱοτίοι, 
σαπρ., Ὠ]οῖς, Κεπᾶ. Ποτήριον ἵ8 λμαγἼσους Ἡθτθ, ἐλλομρ]ι πο 

Βο ἵπ ἐἱιθ ρατα]]θ], Μαείς 14 : ο. χ 

{ο π]ρη Ίο Ἰθάᾷ ρἶνει (μαηίεα ;”. εὐχαρεστήσας, 

(8. Ῥ.) Ματίς 14 : 28. 

Αθ; «γοπτεεῖνος” Α βοπιοο]οῃ {8 βεᾶ [ος {Μθ τθβδοπ 
ηβαἰσποᾷ ἵπ ποίθ ᾱ, . Ἔθτο ΤΘ ἐοχὗ Ἠπβ ἕαντοῖς Βο Βοδτ]εῖῖ, 
Ῥεμα, αεί, Νοχίοη, Οαπιρ., Ῥίοί,, Ῥιπσοτ. Βουενα] οορίεΒ 

οἳ ἴῑλο Οοπιπιοη Ὑσταῖοη ποπ Ῥε[ριο πιθ, ρεἰη(εᾶ αἱ Οχ]ρνὰ απᾶ 
Βάποαγσ]ι, Άαγο α εοἶοη αἲίος γοπιβε]νοβ.” 

κα ουα]]---ἁρηίς;” πίω (89Υ. 5αδῇ.). 6ο ποῖο ϱ. 

ἐλθῃ, αὖ οἷοςο οὗ 5 γευςθ, Ἑ). Ὁ., “ εἶνα]] οοπιθ.’ 

Ἐεηᾶ. 

Βο ἵα ρασα]]ς] 

Οοππρατθ 

 α Τλμαςς” Φσαύτῳς, 

Ἠγακοῖ, ἸΜοτίου, Ὠϊοῖς, Κορά., Ρ4Π7εΣ, Α9ρμβ, Μ.,, Ἠοῦ. (οσα 

ἓπ υεγὸο). 
. 2, .. 

ές στρ ο. ων τό 
μμ ; 

ο... 2ο. 
ον ος τα νο ή ὁ3 

η / μή] ῳ 
ασ 

ον . -- 

ας. έρελη .. ' 
Ξ : , α. ὶ η κ 
{τα ια τν ο ο ἐν ος ὄννιννῃ οξεν. 

α«ρογρηαηέ;" διαθήκη. Άλαχρθ, Ῥποπερη, Θομε]θὲί, Έθηπ, 

τωρεὸ ντ 
ο. 
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κικα 1ΑΜΗ5) ΥΕΒΘΙΟΝ. 

Εναί Ὀδίταγοαία 1αο ὃν υη(ῃ «ή1Θ ο 
ιο {δῦ]6. 

22 Απᾶ ἰπ]γ {ο Θοη οἱ πιαΏ 
ροείΏ αξ 16 νας ἀθίθιπιηθά: Ὀαΐ 
πο ππίο παῦ ππαῃ ὮΥ ὙΠοπι ηθ 18 
Ῥοίταγοά | 

25 “Απᾶ ἴΠογ Ώ6σατ {ο Ἰπᾳπ]γθ 
ΒΠΙΟΗΣ ἀΠοπιφεἶτος, ο] οἳ ἴθηι 
16 γᾶς ελέ  οηου]ά ἀφ εῖς Οήηρ. 

24 Απᾶ ένο γγὰς αἷεο -ὰ 9Η ]{ο 
απποης ἑπθπῃ, πΠἰο] οἳ έἶνεπι οπου]ά 
Ῥο πὁοουπίθά {χο ρτδαῖοεί. 

26 Απᾶ 1ο ϱαἱᾷ -απίο Ἔμοπι, Το 
Κῑπσβ ος πε θπ/ί]6ς εκοτοῖξο Ἰογά- 
Μάρ. οτθγ. ἴἨθιη; απά 116Υ (Παίῦ.εχ- 
ογοῖςδο απθιονί(γ πρόη επι αγόὸ 
οα]]ᾷ Ὀοποείαοίοςς. 

96 Ῥτέ γο οα] ποῦ ὖε5ο: δα 
Ίθ έλαί 15 βιθαἰθςὲ απποης οι, ]θύ 
πι Ὀθ αδ 16 γουηαθε; απᾶ Ίο 
Ένας {5 ὁΠἱ6 6 16 (Παῦ ἀοβι 
Β6ΓΥ9. 

οἵ Του πλΠείμοτ ἐς στεαίθτ, Ίιθ 
Όναί «εἰΜοῦι αἱ πιθαῦ, 6) 6 Ἰπαί 
εογτοίὴ 2 ὁς πού Ἠθ ἐαέ οἱ Εἱθί1 αξ 
πιθαξὮ Ῥαἱ 1 απι Απποης. οι α5 πρ 
Ἠπαί εογγοίῃ. 

28 Ὑο ατο 11ο π]ὶοῦΏ Ίατο 
οοπππθά η πο ἵπ τάγ ἰοπιρία-[. 
Ποπβ, 

απσας ΤΕΣΤ. 

χεὶρ τοῦ παραδιδόντος µε μετ 
ἐμοῦ ἐπὶ την τραπέζης. καὶ 
ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου πορεύε- 
ταὶ κατὰ τὸ ὡρισμένον" πλὴν 

Ἰνὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ, δὲ οὗ 

παραδίδοται. 3 Καὶ αὐτοὶ ἡρ- 
ξαντο συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς, 
τὸ, τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν ὃ τοῦτο 

μέλλων: πράσσειν.. .. "Ἐγένετο 
δὲ καὶ φιλονεικία ᾿ ἐν αὐτοῖς, τὸν 

τίς αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων. 
ὃ ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οἱ βασιλεῖς 
τῶν ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν, 
καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὖ- 
εργέται͵ καλοῦνται. Ὁὁ ὑμεῖς δὲ 
οὐχ' οὕτως: ἀλλ ὁ μείζων ἐν 
ὑμῖν γένεσθω: ὧς ὁ. νεώτερος" καὶ 
ὁ ἡγούμενος ὦδ ὁ διακονών. 

ΣΤ τίς γὰρ μείζων, ὁ ἀνακείμενος, [α 
ἢ ὁ διακονῶν; οὐχὶ ὁ ἀνακείμε- 
νου; ἐγὼ δέ εἰμι ἐν µέσῳ ὑμῶν 
ὡς ὁ διακονών. 3 Ὑμεῖς δέ 

ἐστε οἱ διαμεμενηκότες µετ' ἐμοῦ 

ἨΒΥΙΕΗΡ ΤΕΒΒΙΟΝ. 

Πΐπι, "πιο ἄθμνοιθία πηό 31ρ, ἵ6 
ψὶ] το οπ ἐλμο {αδίθ. Άπα 61μθ 22 
Φοη οἱ πιαη οἰπᾶεοά ράερατίοῦΒ 
α5 19 πα8 ἀείουπηϊπεᾶ; Ὀαύ Ψσαι 
ο ἰ]αί ποπ μτοαρῃ πλοπι Ἡθ 
αἱ ἀθ]νοιτοᾶ πρί Απά ἴλου 25 
Όοραι {ο παπίτο ἆπιοπς {λοπι- 
βο]νος, π]ήο]ι οἳ ἔἶιεπι 6 οου]ά 
6, «πιο παξ αΏοιί {ο ἆο :Πῖς. 
Απᾶ {θιο πας αἱδο α. θε 24 
πποΏς ἔλἨθπι, ίσοι οἵ ἴ]πθπα 
αγοσ]ά ὃο αοοοιπ{θᾶ {19 οτοὰί- 
660. Απά Τό εαῖά {ο ἔπεπι, ΤΗ6 26 
Κῑπρς "οἳ {16 πα(άσπς "οκογοῖεθ 
ἄοπήπίοη στόν {λαπι, απᾶ {λοςθ 
πιο οχκετοῖσο απίποτΙή οταν 
ἔπαπι αἲθ οσ]]εᾶ Ῥεπε[αοίοβ. 36 
Βτῖ Υ9 ᾿σλαΙ τοῦ δε 5ο; Ῥαΐ σ]6ί 
ἴπθ στγοαἰοβί απιοπς Τοι Ῥεσοπιθ 
86 σί1ο γοιησθδί, απά "16 τυ]όν 
4 αλο ϱογγαηπ6. Του νπ]ο 19 27 
στθαίαχ, Ίο ππο τδο]πθί]ῃ αἱ 
ἰαδίο, οἳ 6 πἹο 5οτνοί] Ἰ 16 πού 
Ἡς επΊο γοοἨπεί]ι αξ ἑαδίεῦ Όπί 
Τ απι ἄπιοηΏς γοῦ 45 ο πἩο 
βογγοίῃ, Ὑ6 απο 110566 ὙΠο 28 
Ίαγο οοπἡπιθᾶ υπ πιο ἵῃ πιγ 

 α γγλο ο ἰνονοιῖ. αρ 1”. παραδιδόντος. 
ποίο. 

ο «Ἰμᾷρρά :” μὲν. ΤΠ ἷ8 ο Ῥτοβει Ιοσαίοά οἱ ««Ιπᾶρεᾶ 
36 {6 πιοᾶϊβες ἴμο γοῦ “ ἀρρατίθίμ” Θο {ὲ ἵς τοηᾶσνεᾶ -απᾶ 
Ρίαοεᾶ ϱγ Κεμᾶ., Μ., Απσαβ, λαοί, Ῥϊοῖς., Τπεἰνα]], ΝΤ. 

δα ἀεραξίαίῃ 1” πορεύεται. ο Ἐοῦ. (/9Χ., ἔπ υεγῦο): '"Το 
φᾷ55 ὅπ, 6ο αμα]; ἓο ἀερατί ΘεῬ οἩ. 11 : 19, ποῖθ. 

66 οἩ. 9 : 48, ποίθ. 

Σα Ἡ οοσ]ᾶ Ῥο:”. ἄρα εἴη. 'Είς ἔουπι οἳ ἔρ Ἐηρ. νετῦ αστεος 

πμ. ους Ιάΐοπα, Όσαπιρ., Ῥἱοἷς,, Ῥοθπη. 

«1 ἀθ]τετοᾶ αρ 1” παραδίδονταέ, 

κα Ἠο πα ἀδοαξ {ο5” ὅ-- αέλλων.' 'Τ19 οΡᾶϊήάΤΥ 6Ης6 'οἳ 
µέλλω Ἱπά]οαίίπς (ναί 5οταοἰλιίης ἷς ο ἴἱ6 ροϊηύ οὗ Ῥοΐης ἀσήθ, ος 
Τα]ζίηρ ΄ρίασε, 18 ἄθεπιθά Πιοβῦ αοουγαΐο,. ο. Κοηᾶ., Ἀανσον, Νοι- 

έοα, Έεπη, Ὡραγ]αίξ, Μ. 966 οι. 7 : 2, αἲᾶ 9 «81, ποίθΒ. 

ε «ΩΙ τοῦτο. “Της” (Β. Υ.) ἵ6 ειρειβπους αξίου « ής, 
Τὲ 16 ἄτορρεᾶ Ὁγ Έπαυρο, Εοπᾶ., ὙΨεείεγ, η αἷκεί., ορίου, ΟΔταρ., 
Βαπγος, Ρἰοῖς., 1ιεἱνπα]]. 

5 απγου]ᾶ Ὁο αοοοπη{οᾶ ;”- δοκεζ εἶναι, ΓΑοοοτᾶῖης 1ο. Ῥτέσοπί 

πδασς, «« πγοσ]ὰ "" 16 εας{ μαἱθᾷ ἴος “«οπόα]ά.”. Τπο ]αὐέος ἔθυπα οἴίθη 

Ῥτοδεπίς Ίμο Ἰάρα οἵ ἆωίψ, οἳ οὐέπαίοη, απᾶ {8 απιρήσαοις ἵπ 8 

οοπς{ρυοίῖοη Ἰκο (18. 

5 αϱΕ θΠλέ]οβά;” χῶν «ἑδνῶν. «Κμά., Αρα, Ῥιάάσσοι, 

Ὀθθ οἡ. 9 τ 44,1 ΟαπιρρεἩ,  Οοπιρασίης νυν. 29, 90, ἵ6 πΏὶ Ὦο βεθα {λαί 16 

το[οτόποθ 15 {ο {16 άπρς ος τυἶθυς οἱ αἲἱ παξίοπ, ἐμε προ οἵ ἐέ 
αυοπζᾶ, 

” 1π 1116 Ῥαγα[]α], Άτατ]ς Να οχθχοῖσο ἄοπα]πίοη ;”. κυριεύουσι», 
0 42, 9 ν6ιΏ 15 ἑοπιροπηᾶρᾶ πὶδι κατὰ ἐπίέῃοίθε, κατακυριεύ» 
ουσι», Ἰθπᾶετεᾶ Ίπ ἴθ Ἠενίδίοη “]οᾶ 1έ ονετ Τα ἴλθ σ95θ 

Ὀό[ούο τς, νου 11ο γοτὺ ἵ5 αἰπαρθ, ἐῑλδ αθούο {ουπι {8 ἀθοπιεᾶ 

πιοςδύ ασοπτοθ. 

τα α 196. {16 ρτοα(δεῖ απιοήο” 7ου Ῥθόοπιθ!” ὅ µείξων ἐν ὁμτν 

γένεόθω, Ἰοπᾶμος. πό νεο {6 αἱσο τεπᾶέτοά ““ ρεέσπιε,” τν 
ῬΓαἱκοί,, Μ., Τηο]γα]]. 

5 «{ἩἨθ γοπηροσέ;” ὅ φεώτερο. 318 οοπιροτανθ 18 Ἠθτο 
αεοᾷ {ος ἴῑιο θαρεταᾖίτο, 45 {5 ὁ µείξώ», ἵη ιο Βιεῦ οἶαυςο οἳ {1θ 

"Ἠαβπίθήσθ. ο Καπᾶ. ἈΙαΠ. 11 : 11, ὅ---μικρότερος (8. Ῥ.), “Ἡθ 
Εῑναῦ 8 Ιδ εί.” ΄Θ66 Ίμακο Ἰ : 28, ποίθ. 

ς «{Ἠρ τα]ος;”. ὁ ἡγούμενο.. Κεπᾶ. Μ. «Αἰθγηαίτο, “πο 
φἒο τα]οίμ ϐ, Ἐτ,, “ οε]αί ααἲ ῥουέυπθ.” 

α «{ῃο εοιταπΏ}” ὁ διακονῶν. Ἐεπᾶ., Μ. «ΑΙθπατε, “Ἡό 

πλο ἐενο”. Θ. Ἐτ., “ ορ]αὶ ααἱ εότθ.” 

ὃ «πῃος”' τί, “ Ἠηδί]ον ” 19 οὉφο]είο. 

ς 
ο «Ίο γου]ηθίη ἀἱ 1όδ]α)" ὅ 

Τ:τιάθ, πὀΐ6. 

ἀναλεέμενόε (519). Β66: οἳι, 



-” 
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ΕΙΝ ΖΑΜΕΡ) ΥΡΠΡΙΟΝ. 

29 Απά 1 αρροϊπί υπίο τοι ἃ 
Κπσάοπι, 5 πι Βαΐλοτ ]αίὈ αρ- 
Ροϊπίεᾶ ππίο πιθ; 

50 ΤΠαί το πιαγ σα απά ἀν]π]ς 
αἱ πι ἴαῦ]θ Τη τηγ ΙΙησάοπι, απἆ 
56 ο {ητοηςς, ἠπάσίηρ {19 ἔπο]γο 
ἐή065 οἳ 1εγαε]. 

81 Απά {ιο Τιοτᾶ εαἱᾶ, ΦΙπιοἨ, 

ΒΙπΙΟΠ, Ὀσ]ο]ά, βαΐαπ Ἱα[]ι ἀθδίτοᾷ 

ἴο Λαυε γοῦ, ἰλαῦ Ἡρ πιαγ ΒΙΓ5 γου 
ϱ5 π]οαί: 

85 Ῥπί 1 παγο ρταγθᾶ {ο5 ἴ]ςρ, 
ἐαῦ Υ {8101 {11 πού: απᾶ πηθι 
ύλοι ατί οοπτον{ᾷ, 5ἰδησ(πθη ὗ1Υ 
Ῥτείιτεη. 

58 Απάᾶ Ἰθ βαῖᾷ ππίο Ηήπι, Τιοτᾶ, 

1 απι τοπᾶΥ {ο σο γηί] έθο, Ῥοῦ]ι 
Ἰπίο Ῥγίδον, απιᾷ ἰο ἄθαί]. 

84 Απά Το εαἰᾶ, 1 {ε]] 1ἱσο, Ῥ6- 

{6υ, ἴλο οοοἷς 9μα]] ποί ογοἳν ἐί5 

ἄαγ, Ῥείοτο ἴ]λαί ἴλοι δμα]έ ἐμτῖοο 
36ΗΥ ὑλαῦ έλοι ποιγαςί πηο. 

86 Απά Ἰᾳ σαϊ ππίο Ί]λοπι, 
Ἠιεη Ἰ σεπύ τοι ποσό Ρας, 
απᾶ δορ, οπά. 5Ίοςδ, Ιαοίοᾶ γθ 
ΕΥ Ὁ]πστ Απά ἴι6γ παἷά, Νο- 
ἠήπο. 

86 Τοπ φαἱᾶ Ἰ9 απίο {λαπι, 
Ῥαέ που, Ἡθ Ὅαί Ἠσίῃ α ρᾳ:5θ, 
1θῦ Ἰάπι ἴαίκα {ὲ, απᾶ Ι]ςου]5ο Λίς 

βοπἱρ: απᾶ Ἰο ἐμοῦ παίμ πο ποτά, 

σεξες ΤΕΣΤ, 
3 ο) ιο) 29 ΣΧ 

ἐν τοις πειρασμοίς µου’ κἀάγω 
αν Δ ΄ / διατίθεµαι ὑμῖν, καθὼς διέθετο 

/ .. 
µοι ὁ πατήρ µου, βασιλείαν, 
30 ο ε, / ΔΝ / 3 ον 

ἵνα ἐσθίητε καὶ πίνητε ἐπὶ 
τῆς τραπέζης µου ἐν τῇ βασι- 

/ Δ / 2} 
λείᾳ µου, καὶ καθίσησθε ἐπὶ 

/ ω / 

θρόνων, κρινοντες τὰς δώδεκα 
- / Φ 3 Ν 

φυλὰς τοῦ ᾿Ισραήλ. ᾖὉ πε δὲ 
{ : ' Ν 

ὁ Κύριος, Σίμων, Σίμων, ἰδου, 
ὁ Σατανᾶς ἐξητήσατο ὗ ὑμᾶς, τοῦ 

» ΔΝ 

σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον. ὃ' ἐγὼ 
Ν 

δὲ ἐδεήθην περὶ. σοῦ, ἵνα μὴ 
Ν 

ἐκλείπῃ ἡ πίστις σου: καὶ σὺ 
χ. 3 / / λ 

ποτὲ ἐπιστρέψας στήριξον τοὺς , μ 
ἀδελφούς σου. ὃὃ 'Ο δὲ εἶπεν 

. - Κυ Δ - ο / 

αὐτῷ Ἰύριε, μετὰ σοῦ ἔτοιμὸς 
μ Δ » Δ Χο» ΄ εἰμι καὶ εἰς φυλακῆν καὶ εἰς θά- ; : 5 

νατον ρορεύεσθαι. Ὁ' ο δὲ εἶπε; 
4έγω σου ΜΠέτρε, οὐ μὴ φωνή- 
σει σήμερον ἀλέκτωρ, πρὶν ἢ 
τρὶς ἀπαρνήσῃ ᾽μὴ εἰδέναι με. 

5δ Ἱαὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Ὅτε ἀπέ- 

στειλα ὑμᾶς ἅτερ βαλαντίου καὶ 
/ αἱ 

πήρας καὶ ὑποδημάτων, µή τινος 
ς / . Δ 5 3 
ὑστερήσατε; Οἱ δὲ εἶπον, Οὐ- 

{ 9 5 - 

δενόο. ὃδ Ἰῖπεν οὖν αὐτοῖς, 
Δ - 

᾿Αλλὰ νῦν ὁ ἔχων βαλάντιον 
/ 

ἀράτω, ὁμοίως καὶ πήραν": καὶ ὁ 

ΒΕΥΙΞΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

ἀτία]ς. ᾿ Απᾶ 1 αρροίπί ο Ἰάπρ- 29 

ἆοπι «ἴον γοι, 5 πι Ἐαΐλμοι 

αρροϊπίθᾷ {ος πιθ; {Λαῦ το 

πλαΥ σαὐ οπᾶ ἁγίηἷς αἲ αγ {αθ]θ. 

Ἰη πι Ἱάπσᾶοπι, απᾶ αἶν οπ 

ἔτοπθς, Ἰαᾶσίηπσ ἴμο ἴπο]γο 

1985 οἱ Ίδγας]. Απά μθ Ποτά 

βαἷἆ, ῥίπιοἩ, ΦΙπιοῃ, Ῥε]ο]ά, βα- 

ίαὮ. μαι αεοά {ου τοι, {λα 

Ἡθ πΙΒΥ ΕΕ ου 5 πλεαί; Ῥαί 

Τ]ατο Ῥγαγεᾶ {ος 1ος, ἐ]ιαί ἱΠΥ 

(4 8ν ἔπταγ πού {41 απά που 

ἴιοα. Ἠ]ναδέ {αγπεᾶ, 5ουσίηοπ 

Ώιγ Ὀνοίμτοῃ. Απά Ίο εαἷᾶ ἴο 

μπι, [μοτᾶ, 1 απι 16υΥ {ο ϱο 
πιζὈ ἄιοἙ, Ὀοῦ] ο Ῥιίξεοη απά 

ἰο ἆθαίμ. Απᾶ Ἡο δαῖᾶ, 1 {6]] 

ἴποα, Ῥοΐθι, ἐἶνο οοο]ς ΝΗΙ πού 
ογοπ’ /4ο-ἄαγ, Ὀθ[ογθ οι σέ 
ὕμχ]ςο ἄθπγ {λαοί οι Κπονθςέ 
πι... Απά ἷιδ ααὶᾶ {ο οπι, 

ἩΤμου Ι οοπί οι οαί στου 

Ρᾳγ5θ, απᾷ 'ραα, απά 5Ώοθς, :4ἱά 

πο Ἰαοῖς αγ ἠπίπς Απᾶ ον 
ραἱᾶ, Νοϊήπς. μον 5αϊᾷ Ίι 56 

{ο {λοπι, Ῥαΐ ποπ, Π6 πᾗο Πα 

α Ῥιπ5ο, 166 ῖπι ἴακο {, απᾶ 

ΠΚκονίςο "α Ῥας; απᾶ Ἠθ π]ο 

δ4 

ἃ « γία]ς;”. πειρασμοῖς. Ἀεοθ οἱ. 

ο. 5 «1ος ους” ὑμῖν. 

(οτ Απσις). 

εοπιπιοᾶὲ ἴπαῃ « απ{ο,” οἳ {οι 

βεηίθησθ (μοι). 
πλ ους Ὁδαδ] πιοᾶς οἳ βρεακίπο, 

{ α Ῥα[1 αξκεᾶ {οΥ :”’ ἐξητήσατο. 

Ν. Τορί. ἐο αδς οἱ ἄοπιαπᾶ {ου οηεςθ]ῇ ο, 80ο. 11ο 93 
“ορο, ροδἰι]ο, αἳ τα μὶ ἑταᾶαβατο” 

Βοατ]αίῇ, 

ἳ6 οπρ]ογεά Ὁγ Τμομι., Ἰακοί, Νοτίοι, ανγας, Ὠἱοῖς, 

Του, (11ας., ὧν υργ2ο) : 
πηῖᾶ, {0 {ήάγηι οπ΄δεᾖ/ ροή ΟΥ ἰουυαγα!, 1.6., {ο ἐγη ἐοιμαγς ΟΥ 1Η110, 

τν δν δα ήδη η 319α 
Πήπη”ον δη] Ὑοοσώπ. Βορίσας., ἀπολωπέτο ὁ ἀσεβὺς τὰς 

ὁδοὺς αὐτοῦ καὶ ἀνὴρ ἄνομος τας βούλας αὐτοῦ καὶ ἐπιστραφή- 

Ῥτοίδοῦ. : 

5 πιαν πο ζα] μὴ ἐκλείπῃ. 

Ἀ α Ἠοςί ἴηγπεᾷ τ” ἐπιστρέψας, 

ο το” Όοπιρατὸ Ίεα, ὅδ 

4: 

Ώμαρθ, Τβοπι., Βοα]είέ, Ῥθμη, Ἰ ακκαί,, ΜΜοτίου, Ιζοπᾶ., Μ. 

Ῥεημ, Νοτίου (Ἡ {ος επεῖ ο) γοα }, ἄταγ 
“ Ἐ ου πιογθ οἰθατ]ψ οκρτεςξες {9 Ἰάρα ο ἐ]ιο ἆαί. 

8ο ἵη {16 ο]ορῖης ππθπηΏθυ ος {π6 

Τ]ή5 αιγαησθιπεπύ ἵς ἀθεπιθᾶ πιοτθ αοοοτάαηξ 

Έναν ἆμαῦ οἳ {πο Ἐ, Ὁ. 

Ῥοῦ. (Ἠοχ., ἵπι υοτζο) : “Τη 

3, οπᾷ 8 : 158, ποίθΒ. τω ἐπὶ κύριον. 

Οαπρ., απά Κεπάνῖοῖς, 

Ἡ] ἕ αἰο ρτίδοη ,” 
ἸΓερΙαγ, Ῥεηη, Μ. 

ἐοιυαγάς. 

Στ]. 
1065., « ]οἳ.” 

1ο ππχίΠατγ πα] Ἡ 981” πήρας. 

“Τη 

νο Ῥτορες τεπᾶρτίης, 

εἲς φυλακὴν. 

116 Ῥτεροβίίοι Ίνας {16 6ατηθ {οχοΘ θίθ ας ἵπ 

1116 ποχέ πιεπιρει εἷς θάνατον (Β. Ὁ., “ ἴο ἀθαί]α”). 10 Ἱπιρ]ος 
Ἐοῦ. (1.65., εἰς). 

) α1ρ-ᾷαγ ;” σήμερον. 

Πα]μ., “ Ἱεάςα;”. ο είς, “Ποιο: 8. Ετ., “ οπ]ουνά πι τ” 

“θά γο Ιαοῖςς’' ὑστερήσατε. 

4ρτοθὮ πι ους ρτεςθηῦ πιοᾷρ οἳ δρθηίης., 

Ὦ «έ 13 ϱ Ῥασς” πήραν. 

Ὁγ καὶ, ἵ8 οοτιθοί] τευᾶοτοά (1), Ὅ.) ““α ραιςο.” 
ατβίοῖο {5 οπιρὶοσοᾶ Ὃσ Φμαυρο, Βοαπ]οῦί, Ῥομη, 7ος. 

1061, “ οπαπᾶο {6 γπεῖνας [ὰ πα] :”. Τβοπιβοή, 
α λαςῦ τοσονοτθᾶ {Πγεε]ε;”. Ὑαζκεί απιά 

Βατρθ, “ ηαςύ ἑατπθᾶ ασαϊα” Νοτίου,  πλεα Το τοάση."' 

Ἰζαπά., Τμοπι., Θηφτρθ, Ὀσατ]εῦ, 

επάτίαϊ, ἸΜοτίου, Οαππρ., απ7ετ, 

966 οἩ. 9 : ὃ, ποίρ, 

Πηΐς {ουπι οἱ {16 Ἐπρ. τετρ 

Μ. ΑΑ {νδ πριῃπ 15 απαγ]}οιις, 1118 ἵ6 

Βο βαλάντιον. ἴο πο πήραν ἵς οουρ]εᾶ 

Τὴς6 ἱπάεβπί(ε 
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ΚΙΚ4 ΙΑΜΕΦ) ΤΕΒΕΘΙΟΝ, 

1εύ Π]πι βε]] Ἠΐς σατπιθτί, απἆ Όαγ 
016. 

δτ ον 1 5αΥ απίο γοα, Όαί 
Ες να ἵς πνϊθίρη πιαςέ τοῦ Ῥο 
αοοοπιρΗξ]ιθά ἵπ πιο, Απά Ἡθ πας 

γθο]κοπθοᾶ 8πιοης {16 ἰἐγαπβογθδε-Ί 
ου: {ος ο {]ησς οοποθγηῖησ 
π16 ματ9 απ οπᾶ. 

8δ Απᾶ {ἶιογ ϱαἷᾶ, Τιοτᾶ, ρα- 

ο]ά, Ἠθυὸ αγε πο θπογᾶ». Απά 
16 καῑᾶ απίο ματι, Τὸ ἶ5 οποτσ].. 

59 Απά Το οαππςῬ οαί, απά πεηῦ, 
45 Ἡθ ἵναξ υγοπί, ἴο Βιο πιοπηῦ οΕ 
ΟΗνας; απά Ἠΐς ἀῑδοίρίος ἀἰδο {ο]- 
]ογοᾶ μη, 

40 Απᾶ πνμεη Ἡθ πας οί {λε 
ρίασς, 6 αῖᾶ ππίο παπι, Ῥταγ 
Ώιαῦ ο οπίθγ πού Ἰηίο {θηιρίαβοῃ. 

41 Απᾶ ο πας πλάνα 
{ποπ {λθπι αΏοιί α 5ἱοπθ8 οα5ί, 
απά Κπθο]θά ἄοπη, απᾶ ρταγεᾶ, 

45 Βαγῖησ, Ἐαΐ]μον, 18 ου Ὦθ 
σ]]]πα, τ6ιιοτθ ὑπῖδ ουρ ἔνοιη π1θ: 
πθγετίηθ]θςσς, ποῦ τΙγ π], Ότπί 
{πϊπς, Ὦο ἆοπθ. 

48 Απᾶ {λετο αρρθατεᾷ απ 
Ώησε] ππίο πι ἔνοια Ίιδανα, 
βἰγοπσἰηθηῖτπσ Εϊπι. 

44 Απᾶ Ὀεῖηπς ἵπ 8η ἄσοηγ, Ίθ 

αβξΕκ 1ΗΣΤ. 
Ν 3) ΄ Χο ΄ 

µῆ ἔχων πωλησάτω το ἱμάτιον 
ο / / 

αὐτοῦ, καὶ ἀγορασάτω µάχαιραν. 
τσ / Δ 6 ο 5) ο 

λέγω γαρ υμίν, Οτι έτι.τοῦτο 

Τὸ γεγραμµένον δεῖ τελεσθῆναι 
ἐν ἐμοὶ, τὸ, Καὶ μετὰ. ἀνόμων 

ἐλογίσθή" καὶ γὰρ τὰ περὶ ἐμοῦ 
τέλος ἔχει. 58 Οἱ δὲ εἶπον, Κύ- 
ριε, Ιδοὺ, μάχαιραι ὧδε δύο. ο 

δὲ εἶπεν αὐτοῖς, 'Ἱκανόν ἐστι. 
9 ΚΑΙ ἐξελθὼν ἐπορεύθη 
ΔΝ Ν / . Χ 3 - 

κατὰ τὸ ἔθος εἰ τὸ Όρος τῶν 
- / ΔΝ ο] 

᾿Ελαιῶν' ἠκολούθησαν δε αὐτῷ 
, - / 

καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. “Ὁ γενό- 
αν / 5 

µενος δὲ ἐπὶ τοῦ τόπου, εἶπεν 
3 Φ / ΔΝ ε 

αὐτοῖς, ΠἨροσεύχεσθε µη εἰσελ- 
- / 

θεῖν εἰς πειρασµόν. Ἡ Καὶ αὐ- 
τὸς ἀπεσπάσθη ἀπ αὐτῶν ὡσεὶ 

Ν Ν / 

λίθου βολην, καὶ θεὶς τὰ γόνατα 
προσηύχετο, 38 λέγων, ἁάτερ, 

εἰ βούλει παρενεγκεῖν τὸ ποτή- 
ριον τοῦτο ἀπ' ἐμοῦ. πλὴν μὴ 

Ν / ΄ 5 Χ Ν Ν 

τὸ θήλεμά µου, ἀλλα τὸ σον 
5 

γενέσθω. 3 «2φθη δὲ αὐτῷ 
ἄγγελος ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἐνισχύων 
αὐτὸν. 4 καὶ γενόμενος ἐν ἆγω- 

|. 
ΕΕΝΥΙΒΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

αΏα(ᾗ ηοπο, Ιοἱ Εἶπι δα1] Ες σατ- 

πηθηί, οπά Όάγ "τα ποτά. Έου 
1 Εαγ {ο τοι, ἐλαῦ 15 πλ]ο] ἵς 
πγθίθη πηξέ γοί ὃο αςοοπι-. 
ΡΗεΏεᾶ Ίη πιο, Απά ος πας 
παπιρθτθά ρψ](Ἡ (ταηξσχθεβδοτς; 

{ον ο {]πσς οοποθτηίης πιθ 
πανθ απ οηπᾶ. Απά {µεγ βα]ά { 

{ο Επι, 1οτᾶ, Ὀομο]άᾶ, Ἰθιο αγε 

Όπο Αποτᾶβδ. Απά ΤΘ βα]ᾶ {ο 
ὤμεπι, Τὲ 15 οποισῃ, Απά 5σο- 
ἴησ οπἵ, ης πεπῖ, :αοοοτάἶηο {ο 
48: οπβίοτα, {ο {1ο πιοπηί οἳ 
0ΟἨνοβ; απᾶ Πή5 ἀἱεοῖρ]εβ αἷξο 
{οηοποαά Ἠϊπ. Απά «Ῥοῖης αἲ 
ἴιο Ῥ]αοσθ, 11 5α1ά {ο ἴλθιη, Ῥταγ 
ἁπαῦ 7ο πα ποῦ οπίος {πο 
πα]... Απά [ο υπ ζ]λάγετ ἔγοπι 
πει αὈοπύ α εἴοπθ] "λτουν, 

απᾶ πεε]ϊπς ἄοπηπ Ῥταγεᾶ, 
5αγΐπο, Ῥαΐιον, 1 ἴοα σανί 

π]]]πςσ, ΤΟΠΙΟΥΘ ἴπ]ς οιρ ἴτοπι 
πηθς ηθτοτίμε]θςς, ποί ΤΙΥ γη], 

Ῥαύ πο Τὸ ἆοπθ. Απά {πετ 
αΏρθατθά {ο Εἶπι απ αποθ {νο 
πθαγεη, 5 γεπσίῃοπΊηρ Ἠἶπι. Απά 44 
Ῥοΐπο ἵηῃ απ ασοἩγ, 16 Ρρταγεᾶ 

οἼ 

48 

α «ἨαίΙἩ ποπ μὴ ἔχων. 

μα πο” 

πήραν. ν 

μα «ες, ϱποτᾷ 5”. µάχαιραν. 

ΦοΠο]εβεἰά, Μ. Ἰοτίου, “πο 

Της οΏ]εοῦ οἳ ἔχων 8, 8 ἴπο οοπβίταοῦῖοα εἸοπβ, 

Βομο]αί, Νοτίου, 

1ο”). 

5 ν Μ. 
Τ1ο {οοπίπα  ὰἡ 

4 αφοΐπο ους”. ἐξελθὼν. 

Σα αορογᾶϊπς {ο Πϊ5 οπβίοτη :’' κατὰ τὸ ἔδοε. 

Σα Ῥρΐησ:” γενόμενος. 5) /εομε 

ζεπάνίας, Μ., Τποἰνα]! (" εοΐπα 

Ῥοπα, γαἷεαί,, 

Πο] πα], ἈΤ. 
ἵ6 119 ποίθ οἳ Φολο]θί, οἩ {1 εεπίθηοθ καὶ ὃ μὴ ἔχων πωλησάτω 

---μάχαιραν: “Τη {ο ορθού οἱ {πο οοπήπς ἄπησεις, 1ο Ἠϊπι 

ἐλαί Ἰαίλι α ρω5ε, ἰαξε αἲ, νἱσ., νο Όασ α, αποτᾶ νι απά ᾗε ἐ]ιαὶ 

Λαίλι πο ρωτδε, [εί Ἰιῆπι εῖ] Μα τοιΥ ϱατππεηί Τοτ 11θ Εαπιθ Ῥατροςθ. 

Τῃο ὁ μὴ ἔχων {8 5ο πιαηϊ[εαί]γ ορροςθᾶ {ο ἐλθ ριθοβάΐαρ ὁ ἔχων, 
ἐπαέ 15 5θοπις Εἰαησε]γ Ῥετρ]οσίηρ πού {ο απάριδίαπᾶ {ο 6απιθ 

ομ]θοί αἴνθν 14. Π]ο]ἱΕ {ομοπαᾶ ἐῑιο τ]α]ιί ορηίποίίοα; Έγπᾶα]θ 

πηε]οᾷ Οπαηπηθς απά Ἐίπο Ζαπιος) ἐγαπε]αίους.” 

ο « Ἡρ Ἱνας πατηρεγεᾶ ;”. ἐλογίσθη. Βο Ῥατα]]ε] (ΠΒ. Ὑ.) Μανῖς 
16 128, απᾶ Ἐ. Ὁ. οἵ Ίσα. 58 : 12, πηειο βερί. ας ἐλογίσθη. 
Βμασρο, Φοαπ]θζ, Ὑοδίογ, Ῥδμη, Ί αἰκεί., Απε σας, Μ. 

Ρ ασ] ἰχαηδσΓΘΒΞΟΙΕ 1’ μετὰ ἀνόμων, 316 που {5 απανί]- 

γους, «Α8 αποἰθᾶ Ἡθτο αηᾶ ἴπ Ἠατ]ς 15: 28, έοις ἶ α ἀθνίαίῖον 

τοι ἴλο ἰρχύ«οί ο 5ορί. (δα. δδ : 19), πἡ]οὰ χθαᾶς ἓν τοζε 
ἀνόμοις ἐλογίσθη (" Ἡ9 γναβ πυπασογθά πιοπς 1116 ἔταπεστΘΒΒΟΙΕ ”). 
Βο Απρας, Θαπσος, Τ αἰκδί,, Τπε] να]. | 

{πας το για πο θηέετ;”. μὴ εἰσελθεῖν. Ἓθπη, ὙΓακεί 

(άπιαγ πού οοππθ Ιπίο ”}, Βαγγεν. ἸΠΐς ἴουπι οἱ ἐπο Ἐηρ γοτῦ ἵς 

αάορίρᾶ ας ΠΠΟΤΘ πβπα], ποιο ες] οπαποϊαίοά απᾶ τοοο]εοίιρᾶ, 

ενα ἐπαύ οἱ ἐμο Ἡ. Ῥ. 

αμα]. πειρασμό». 

Ἠγα]κοί., Ν οτίοη, 3419765. 

τα π]ἠάτοη /” ἀπεσπάσῶε. Ἰαοπᾶ,, Ἱοτίου, Θαπγον. ΤΗ8 

Βοτϊαὺ Ραβδίγο ἵ5 αθεά ἵπ {πο 8εη5θ οί ἴ]α πιά α]ο, εἱρηϊγῖπς {ο 
ἄταω οἵ) οπεδε]ῇ ἱο 6ο αωαγ, ἄερατί. Ἀοῦίπδου (16. ἐπ υεγῥο). 
Βοατ]οὐέ (" τούίτεά ”]. ΄ 860 ϱ8. 4 : 94, ποίθ. 

να (ποφ; βολὴν. Ἰεπᾶ., Τποπι., Ἰλαϊκρε, Νογίοη, Ὠΐοις., 

Βαπγου. Ῥνεεοηῦ πδασο ἀεπιαπᾶς  ἐπγουν.” 
α«ςηρο]ίης ἄονα ;” 

Ρϊας., Ῥαμγαι, ΤΠ] να]. 

5 «ατί πλίηρ.”. ευ ο. 10:22, ποίο. Της {ουπι οἳ ἴπο γουο 

Φεο γ. 28, ποῖθ. Ἐεηᾶνίοῖς, ΤΠοπῃ., 

Φεὶς τὰ γόνατα. ΒὈοαχ]οί, Ἰγορῖαγ, 

ἡ3οσοτᾶς πι ρτοξέπέ αφαρο. 
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ΚΙΝα ζΑΜΗΘ) ΥΕΗΘΙΟΝ. 

Ῥταγοᾶ πΠουθ ΘαΥΠΕΦΙΙΥ: απᾶ Ἠ]8 
Επεαί πας α5 Τΐ{ Ψεγθ στθΒί ἆτορξ 
οἱ Ὀ]ουᾶ {α]]πσ ἄοππ {ο θ 
ᾳτοππᾶ, 

45 Απᾶ π]θη Ἠθ 1056 πρ {τοπα 
Ρταγ6τ, απᾶ πας ο0πΠθ {ο 5 ᾱἷς- 
αἱρ]θξ, ᾖθ {ουπά {λοπι εἹθορίπα {ος 
ΒΟΙΤΟΥ, 
46 Απάᾶ δα]ᾶ ππίο {λθιη, ΗΥ 

ε]εερ σε} τἱεο απᾶ Ῥτας, Ἱεδί ο 
επίου Ἱπίο ἐοπιρίαίοῃ. 

4Τ Απᾶ π]ή]θ ]ιο εύ ερα]εθ, Ὦ6- 

λο]ά α πι] {ᾳᾶθ, απᾶ Ίο ἐμπαί παδ 
οα]]εᾶ ὁπᾶας, οπο οἱ ἴπθ ἴπε]τε, 

πεηέ Ῥο[οτθ ἔλοαπι, απά ἄται ΏθαΥ 

ππίο ὧεδις {ο Γἷες πι. 

48 Ῥπΐ ἆθδις φαιά ππίο Πάπι, 

οπᾷας, Ὀοίγαγεςύ ἴλοα ἐν Φοι οὗ 

πιαη πἰἩ α, Γῑςε ᾖ 

49 ποπ νου π]ᾶσμ ποτό αροιί 
Βΐπι, σαπ π]αῦ ποπ]ᾶ {ο]]οπ;, ιδ 
δαῖά ππίο Ἠϊπι, Ποτά, εμα]] πο 

Εππῖζθ γη {1 αποτᾶ 

50 Απᾶ οπθ οῇ ὑλοπι επιοῦθ ἴπο 

βοιτοπί οἱ 16 1]σ]ι ρτ]6βῦ, απᾶ ουῦ 
ο Πΐ5 τὶσ]{ εα1.. 

51 Απά ἆθβας απβπετθά απᾶ 

βαἱᾶ, βαῇου το ἔἶνας (αν. Απά μο 
τουσ]ιθᾶ 15 εας, απᾶ Πεα]οᾶ Πάπα. 

σπΒΕκ ΤΗΣΠ, 
/ 3 / / 

νίω ἐκτενέστερον προσηύχετο. 
ἐγένετο δὲ ὁ ἱδρῶς αὐτοῦ ὡσεὶ 

/ ο 

θροµβοι αἵματος καταβαίνοντες 
δν Ν ο 45 ΔΝ ε Ν 

ἐπὶ την γῆν. καὶ ἀναστας 
}». ο - 3 Ν Ν.- 

ἀπο τῆς προσευχῆς, ἐλθων προς 
Δ ὰ Α ω ᾿ 

τοὺς µαθητας αὐτοῦ, εὗρεν αὖὐ- 
Ν / Ν - / 

τους κοιµωμµένους ἀπὸ τῆς λύπης, 
46 νο 5 .-- / /͵ 

καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τί καθευ- 
3 / / 

δετε; ἀναστάντες προσεύχεσθε, 
ή Ν / η : { 

ἵνα µη εἰσέλθητε εἰς πειρασμον. 
ι ει Δ - " Δ 

Τ "Ἔτι δὲ αὐτοῦ λαλοῦντος, 
ε ΔΝ 3 Ν « / 

ἰδοῦ, ὄχλος, καὶ ὁ λεγόμενος 
᾽ / ω - / 

Ιούδας, εἷς τῶν δώδεκα, προ- 
/ - υ 

ἠρχετο αὐτῶν, καὶ ἤγγισε τῷ 
ι] - « / Ν 

}ησοῦ φιλῆσαι αὐτόν. ὃ ὁ δὲ 
ι ο 3 α ” / 

Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ιούδα, φι- 
/ Ν ον ο / 

λῆμµατι τον υἱὸον τοῦ ἀνθρώπου 
/ / ΔΝ . 

παραδίδως; ἈὉ ᾿Ιδόντε δὲ οἱ 
5 ΔΝ Ν / 5 

περὶ αὖὐτον «τὸ ἐσόμενον εἶπον 
” ο / ᾿ ΄ 3 

αὐτῷ, «Κύριε, εἰ πατάξοµεν ἐν 
/’ 50 π-- ω 

μαχαίρα; Καὶ ἐπάταξεν εἷς 
3: 3 - Ν - - 

τι, ἐξ αὐτῶν τὸν δοῦλον τοῦ 
3 / Ν 3 ο » - Ν 

ἀρχιερέως, καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ 
ο ν / Δ 

οὓς τὸ δεξιόν. 5 ἀποκριθεὶς δὲ 
ε 5» . 9 3 αν α / 

ὁ Γησοῦς εἶπεν, ᾿Ιεᾶτε ἕως τού- 
Ν 5 / ω . / 

του. Ἰαὶ ἀψάμενος τοῦ ὠτίου 
3 - »/ Ελ / 5 5 

αὐτοῦ, ἰάσατο αὐτόν. ῑεΐπε 

ΤΕΥΙΡΕΡ ΥΕΒΕΡΙΟΝ. 

ΠΠΟΥΘ θα1ΠΘΒ{ΊΥ; απᾶ 18 5πααί 

1ρᾳοαπ1ο "Ίο στοαί 4νορς οἱ 

Ρ]ουά δ{α]]ΐπς {0 πο σγοιπᾶ, 

Απά ει]θίπσ τρ Έοπι Ῥταγος, 46 

9 ο8πιθ {ο ἀΐμθ ἀῑδοίρίας, απᾶ 

{ουπά «έμεπι αἱθερίης {οΥ 8οΥ- 

ΤΟΥ, απᾶ 11 βαἱά {ο {ποπι, «ΤΗΥ 46 

ἄο 9 εἶοερῖ τῖδθ απά Ῥταγ 

εὐλαῦ Υο τηαγ πού θηίου 1πίο 

Απά πΠ]ο Ἶθ πας τεῖ 4 

βροακίπσ, Ὀομο]ά, α ονομά, απᾶ 

Ἰς ο παδ οα]]οᾶ ο πᾶας, οπο 

οἳ {θ ἐπο]να, ποπ Ὀοίονο έΊνεπι, 

απά ἄτον «πθας ἄν οεις {ο 19 

μάπῃ, Ῥαΐ ὧθδας υαῖᾶ {ο Πἶπι, 48 

ύπᾶας, 'ἀο5δύ ἴποι ἄο[ῑτετ τρ 

εις Θοπ οἳ πα πι α 552 

Απά {λος αοιό ήπι, /ςεείης 49 

π]αῦ ποπ] {ο11ου, ϱαῖᾶ (ο Ἠΐπα, 

μοτᾶ, εἶα]] ννο ϱπη(ς πι μα 

Εποτᾶῦ Απά ουὖθ οἱ {πθπι ὄθ 

πιοίο Χίο βοτταπί οἳ ἴπθ Πὴσ]ι 

Ρτϊοβί, απᾶ οί οἳ 115 τ{ρ]νί 

θα. Απά ελα, απεπεγίης, δΙ 

ααἷᾶ, 'Τιοί ἐς α]οο. Απᾶ Ἶςα 

ἑουο]ιοᾷ 15 σ.γ, οπᾶ Ἰθα]οᾶ 

δρα]. 

5 «ἨθοβηΘΙ” ἐγένετο. 

ὃξοπαη, « ᾖποίπς οςἱ.” 

α« µ]κο ;”. ὧσεὶ, 

Ὀαπγου, (απιρ., Ἰα]εεί., Μ. 

5 «ρΠπς;  κπαταβαίνοντες. 

Ἐαπᾶ., Τπε]πα]], Μ. Ὑπαϊς., Μοπί,, 

Τή446]ἱ (Τοπ), Τοπ. Βοπη]οίέ, Εαπᾶτίαῖς, 

ζαπᾶ., Τποτ.., βμασρο, Θοατ]οίν, 

Ὠϊοκ. ΑΦ καταβαένω ϱ} οἱ ἱεηπιῖπε βἱρη]βθ {ο 5ο ἄοπαλι. 

(5 (ο Γαἶϊ, ἀεευεπαὰ), 19 19 ΊΡτΟΡοΣ Το π5ο “' ἄονπ ”' Ἡοἱθ. 

παϊπᾶ οἳ {1ο Ἠθαχςς. 

Ἠ)ακοί. 

Ῥοηη, Μ., Ν οτῖοι. 

} «ρρεῖης;”. Ἰδόντες. 

Ν΄ Μο ρτθροβῖβίοη εοπ]ά Ῥο αχργοεεεᾶ ὑθ[ογο “''ὔοραᾳ,” αορονᾶ- 
Ίπς ἵο οι: μθις οφμεπάί. Ὕο Ίεανο 16 {ο ο εαρρ]ιεά Ὦγ {μς 

{ «ᾷοεί μοι ἀε]ίνου αρ ;” παραδίδως. 368 οἱ. 9 : 44, ποῖθ. 

Ὑπαξῖογ, Τηο]παϊ, Ἐοπᾶν]οῖς, Βοασ]αίῖ, 

ε «γ]ῖπσ πρ; ἀναστὰς, Της ρατοὶρίοἱ οοη5ταοῦίοα οἳ {πε 

τοσί ἶᾳ {ο]]ογγεά, α5 οχαοῦ απᾶ Ῥεγβρίσοιοις. 

ἆ «{ῃρ;” τοὺς Τη ἴπθ Τοχῖ, Ἐθοθρί., αὐτοῦ {6 Ῥ]ασθᾶ αίίον 
µαθητὰε. Ἴπθ τθαᾶίησ, Ἡοπθναι, {5 ποῦ ρεηιῖηθ. «4ὐτοῦ ἵΒ 
σαποε]οά Ὁσ πίεςο., Τ/αοξπι., Τ]εοΏεπᾶ., παρρ, Τμε[ς, Θοιοίσ, 

από], βομοξέ, αηᾶ Ὀνασ]κοἰθᾶ Ὦν Τήίπιαπῃ. 

«4 ὍΓῃσ ἆο ο εἶθερ 2”. Γέκαθεύδετε; "ΓΗΙΕ [ουπι οῇ 1]νο γαΏ 
ἴ6 αἀορίθᾶ α5 οοπδοπΒπύ {Ἡ οἳς δις ομοπάί. 

{κ Ἠιας Σο πια ποῦ οπίου” ἕνα μὴ εἰσέλθητε. Ἑοπη. 30 

σ. 40, 5µργα. Ἐοπᾶ. η ἐπαί νοιςο. 

5 απο]: σπειρασµόν. 98 οἵι. 4 : 2, ποῖθ. 

κ «Πρ βοτναηῦ; τὸν δοῦλον, λεδΙγ, Τποπηξοῃ, ἸΓο]κεβε]ά, 

Οαπῇρ., ΒαἨΥ6Υ, Καπᾶ., Απσας. Τ1θ ἀεβηῖίο αγ]ο]θ οσσανς ἵη {πθ 

Βνεῦ Ἐά. οἱ Ἡ. Ν., 1611, απᾶ 5εγεταὶ ολοι οἱ τοοεηῦ ἀαῖθ, ραῦ- 

Ηε]ιθά {η Βεϊαίη. 3 

1 «Τί ἐής ευῖορ;”. Ἔατε ἕως τούτου. Ἰαπᾶπαἷς. Ῥϊουπιῇ, 

(Ν. δεί.) εαγο: “Τμθ ἔτπο ερεῖς αῇίο; ἐἄτε ἵς5 τὸ πρᾶγμα; 

θπᾷ ἐᾶτε εἰαπᾶς {ου ἄφετε, ’]θῦ αἱοηθ Τ1οτε 15 8ἶδο ο φεησις 
ΦΥΦςΊαη5, 35 ἵν Ἐασγᾶ. 1: Τ], µέχρι τοῦδε ὑμῖν ἡ βραδύτης. 

Ὅῃο 6ρΏςο, {ῶθι, πιαγ Ὦο οκρ]αίπεά (ας 19 6 ἆοπο Όγ ἸΓεϊκίοίη, 

Ἑοβεππιῦ]]6τ, Ιπἰπο], απᾶ ΦομἱθΙςηθς), ΄Ἠθί η ππαξίον τος 

[αΐΐεν Τίς Πανίης Ῥτοσθεᾶσά] εις {αν {) ᾳ. ᾱ., ' Ἐπουςα οἱ εΐ9 
Ἐτοίβοι. (ἐπ ἶουο, ἐάω) : “Ποθύπίε, σὐᾖ]οὰ {απι” 
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ἘΙΝα «ΑΜΗΘ) ΥΕΕΘΙΟΝ. 

5ᾷ Ἔμαπ ὦθδας ϱαῖᾷά απίο {πα 
ομίοΓ Ῥχ]θςί5, απά οαρίαῖπς οἳ ἴᾖε 
ἴθπιρ]ο, αιιᾶ {πο ο]άθις γγἨῖο]ι πγογθ 
οοπ1θ6 {ο Ἠϊπι, Ὦθ γο οοπιθ οτί α5 
ασαἰπςί α ἰμίθῦ, γη Επογᾶς απᾶ 
βίανος 

δὺ Πε 1 πας ἀαἲ]γ π1ῖῃ γοι 
ἵπ πο ἰπιρίο, 76 5θίο]ιεᾶ {οτί 
πο Ἰαπάᾶς ασαϊηςύ πθ: Ῥαἱ εῖς {8 
γοιγ πους, απᾶ {πο Ῥοπογ οἱ ἁατ]ς- 
Ὠδδς, 

ὅ4 Ίπεη ἰοοκ {Ππογ Ἰήπι, απᾶ 

Ἰθᾷ ῥόπι, απᾶ Ὀτοιασλῦ Εϊπι Ἰπίο ιο 
Ἠ]σ]ι ρυϊθξεύς Πομβδθ, Απά Ῥεΐθυ 
{οἡογψεᾶ αίαν οἳἳ. 

65 Απᾶ Ψ]θη {μετ Ἰαά Κἰπά]οά 
ο βνθ 1η {6 πηᾶςί οἱ {16 Ἰπα]!, απά 
πετο 5οῦ ἄοπη {οσθίπος, Ῥείθγ βαέ 

ἄοψῃ απποης {λεπι. 

66 Επί ο ορτίαῖπ πιαῖᾶ Ῥο]ιθιά 
Ἠϊπι 88 Ἡθ εαῦ Ὁσ ἰπο νο, απᾶά 
εαχηθςΗΙγ Ἰοο]κθᾶ πρου Ἠϊπι, απά 
παΐά, ΤΗΐ5 πας πας 459 Ὑ]ι 
Επι, 

στ Απᾶ Ἱε ἀεπῖεᾶ -- εαγίμᾳ,, 
ὮΓοιια1ι, 1 ποπ μάπα τοῦ, 

αππΕκς ΤΕΣΤ. 

δὲ ὁ ᾿]ησοῦε πρὸς τοὺς παρα- 
γενοµένους ἐπ᾽ αὐτὸν ᾿ἀρχιερεῖς 
καὶ στρατηγους5 τοῦ ἱεροῦ καὶ κα. 
πρεσβυτέρους, 3ο ἐπὶ λῃηστὴν 

ἐξεληλύθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ 
/ λ 68 Ἡ] « / 3/ 

ζύλών; καθ ἡμέραν ὄντος 
“ ο αἱ 3 

µου μεθ ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ, οὐκ 
ἐξετείνατε τὰς χείρα». ἐπ᾽ ἐμέ- 
ἀλλ᾽ αὕτη ὑμῶν ἐστιν ἡ ὥρα, καὶ 

ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους. 
Ν 

δ4 ΣΥ444ΡΟΝΤΕΣ δέ 
αὐτὸν ήγαγον; καὶ εἰσήγαγον . αὐ- 
τὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀρχιερέως" 
ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει µακρό- 

δδ ε / , Ν - . / 

θεν. ἀψάντων δε πῦρ ἐν μέσφ 
μμ .- κ - 

τῆς αὐλῆς, καὶ συγκαθισἀντὠν 
ε - . / ες / 3 / 

αὐτῶν, ἐκάθητο ὁ Πέτρος ἐν µέ- 
μδά ο. Ν Ν 

σῳ αὐτῶν. ᾖδ ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν 

παιδίσκη τις καθήµενον πρὸς τὸ 

φῶς, καὶ ἀτεγίσασα αὐτῷ, εἴπει 
ε 

Καὶ οὗτος σὺν αὐτῷ ἦν. ὃ 'Ο 
δὲ » / Α Α λέ Γυ ε ἠρνήσατο αὐτὸν, λέγων, «ΙΓ υ- 
ναι, οὐκ "οἶδα αὐτόν. ὃξ Καὶ 

ΒΕΥΙΕΒῦ νΡΕΒΙΟΝ. 

Πω. Απά ζοεας δαἱᾷ ἴο {1ο ὅδ 
οἶίοξ Ῥεϊθεί5, απά οαρίαῖηπς οἳ 
Ώιο {οπιρίς, απά ἔιο ο]άςις 3 ηο 
Ἰαᾶ οοπιο "ασαἰηςδί Ἰήπι, Ἡανα 

Υθ 60Π1θ ουύ αξ ασα]ηςύ ρα 1ο8- 
ρου, σι πονάς απᾶ τοἶαβςᾖ 

μαι Τ πας ἀαἲἶγ πι γοι ἴπ δὺ 
Όια {σπηρ]θ, "79 ἀἷά πού εἰγθίο] 
οπέ γοις λαπᾶρ αραἰπβῖ Π1Θ; 

Ῥαῦ ᾷς {5 τους Ίου, απᾶ {πο 

Ροποετ οἱ ἄαικηθδς. Έμθη {ΠοΥ δέ 
{οοῖς Ἠάπι, απᾶ ]οᾷ ᾖίπι, οπά 

Ῥτουιο]έ Ἠϊπι ἀπίο πο Πρ] 

ρτϊθείς Ίοιξθ. Απά Ῥοίου {ο]- 
{οπγαᾶ "{αν οὔ. Απά πηθη 16Υ ὅδ 

Μαᾶ Κπά]εά α ᾖτο 1η {6 πηϊάς 
οἳ πο "οοπγῦ, 06γ δαῦ ἄοπα 

ἰοσθί]μθι, απᾶ Ῥοΐθυ; εαῦ ἄοπη 
απιοιρ ἴμεπι. Απά α οθναίη 

σηια]ά-εθυναπέ "Βθοίης Ἠΐπι α5 

μθ εαέ ὉΥ {19 ᾖτα, απᾶ "Ἱοοκίης 
θατπεςέγ αἱ Ἠϊπι, σαῖᾶ, Της 

σιαη "Εἱδο Ίναξ σα Ἠϊπι. "Ῥηή 
πο ἄθπῖ]θα Ἰήπη, εγΊπα, Ἰοιπα, 
ΡΤ ἆο πο Κποῦυ Ἰπ, Απά ὅ8 

56 

δὲ 

απ ᾱ ΥΠΟ Ἠπᾶ οοπιθ:” τοὺς παραγενοµένουε. Ἐειπᾶ., Νοτίοι 

(ὅ αᾶ οοπιθ οιί ”). 

ἃ «ρσαϊηςέ Ἠἶπι τ”. ἐπ αὐτὸν. Ἐεπᾶ,, Τηδ]ινα!!, ΈἩοπῃ., Χου- 

1ο, βαπγ6τ. 8. Εν., : σοπίγε ]πἳς ”. Τρου., “ οοπίτα ἐὶ;”. Ὀἱοᾶαε, 

πε οοπίτο αι 11”. ο ἸΜαιίθ, “ρεσεην μα”. (ας ἵπ ποχέ οσο, 

αρθσεη εἴπεη Ἐδυδρον ”). 9ο (Ἠ, ὅ.) 1η 116 πεχέ οἶσμςθ οἳ Υοιςο, 

ἐπὶ ληστὴν. 

ο « Ἠατε το οοπιθ ους”. ἐξεληλύθατε. Ὦ6θ οἩ. 4: 34, ποῖθ. 

5 «α τοῦρεν ;”. λῃστὺν. 368 οἡ. 10 : 90, ποία. 

4 «σας ἳ” ξύλων; Νεξίεγ, Βοαχ]είί, Νοτίοη, Οαπιρ. Βοῦ., 

θεηέ. (Πθχσ.). Ἔαδος (1χ.), “ιδ 

πα Ύθ ἀἷᾶ ποῦ εἰτείο] οαῦ;”. οὐκ ἐξετείνατε, 

ἸΝουΐοη. 

5 «τους παπᾶς ;”. σὰς χεῖρας. 
σεν. 66 οἩ. ὃ : 2, ποῖθ. 

εργο; µακρόὔεν. 88 οἩ. 16 : 98, ποῖθ. 

5 «ρουτὸτ” αὐλῆς Νοίο οτι Πενίείοη οἳ Ματς (14 : 54): 

ατμε σοατίς τὴν αὐλὴν, λοπι., Οὔ1ηρ., Ἐεοῦγ, Ἐοῦ. (ῶν υεγδο). 

Ἑτοίςο].: ωπι, Ῥεῖπια οράΐαπα Ῥ0χς νοὶ ςαά]α]ς, νο] ἵη αϊΠ- 

οἳῖς ερἰαπαἰάϊονίρας Ῥοτίῖσα οἰγουπιάαία λζαχο, 14.104, 66 15:16 

Τά ο]: ' Ῥοβί-Ποπιετῖο, 16 αὐλή πνᾶς {ο εουτὶ, οἳ ααάταησ]ο, 

τουπᾶ π]]οὶ {Ἠο Ἠοιπβο 1βε]έ ἵνας Ῥι01, Πανῖπσ α οονεῖᾶου αἲὶ 

Ἐαπά, (ή ουύ , 

Ἰεξ]ευ, Γακεί, Νοτίου, Θαπ- 

τοππᾶ, οἱίο,. Φε6 Ἠοῦ. Τ16 ποτά ἶ6 οσσαθίοπα]1γ (07 «Ἠπεοάοελε) 

πφεᾶ {οὐ {6 Ἱουξδο 1ἱδε]ί, ππᾶ Ἡθησθ ο α ῥαΐαεο, οἳ πο χεεἰἄρησθ 

οἳ α Ρ6ί5οη οἱ ταπῖς, 1 Ῥρ]αςς Οῖς ποίθ ἵπ {1 πιατρῖη, ΄οΥ Ραΐαεο.' 

Ῥο ἸΜειίε,' Εοῦ;” Ῥα]ς., Μουῦ., Έτας., Οαβία]., αἰασας” α. Ἐτ., 

1 οσα: Ῥε]αῖς, ' ἆθ Ζαἱ6) (:πα]13. Βγτῖαο, 122 { αὐύαπι Ὦῦ 

σα τηα]ᾷ-θογναηῦ ;”. παιδίσκη. ὙΝακεί., Οαπιρ., Νοτίου. Τ19 

εοτγε]α(ίνθ παζε 5 8, ΟΟΠΙΠΙΟΠ ἴειπι {ος “α πηαη-ερναπί”  Θεθ 

(0. Ὁ)) Μαι, 86, 18. Ίικο Τι, οἳἵο. ῬἘτείδοι.: “ἁπαῖα, 
θεγυα”. “ Μαᾷ” 18 ἴοο σεηθτα]. ΌΟοπιραιο αοίαί. 4:29, 98, 

50, 91. 

Ν ακρθῃςσ;” ἐδοῦσα. «Απησαἃς, Φπα}ρθ, η ε]αγ, Βοπτ]είί, δη, 

Βαπγαγ, Τποἱ πα]. ' 

κα «Ἱροζίηο θαχπεςί]σ; ἀτενίσασα. 

ὙΝαβ]θΥ, βοατ]εξέ, ἸλΓαἷτοί,, Ν οσίοη, Μ. 

5 ππαπ ἘΤΠΐς πονᾶ 15 α 5αρρ]ειπεηῦ, απιά εἰλου]ά Ὦς ἠαλοίσεά. 

Ἰπερίε, ΤΠεἰπα]], Βοατ]δῖί, 

4Α]βο”. ἵς Ῥ]ασθά ἵω Ἰππιθᾶίαίο οοπηθοίίοα 

Φο Β]ατρο, Ἰγδδίασ, 

Ώμαιρε, ΣΠεΙγα]], Αηρτς, 

Σ «ρ]εο;”. καὶ. 

ην 5 πια πνπ]ο]ι 16 πποβιβεᾶ ὉΥ ἶδ, 

Βοατ]είί, Ῥειη, ἸΝακοί., Α.ησυς. 

.- Βυες” δὲ. Το ρατβο]α ἵς αἄγειεαίίνα, αΒοαχ]θίί, Απρας, 

ἨΓεείογ, Μ. 9 ἵπ Ῥατα]]αὶ (Β. Ὑ.), Μαι]ς 14 : 68. 

ὃ αΤ ἆο ποῖ που ;”. οὖν οἶδα. Ἰαπά,, Φοβτ]εῦί, αἰκεβεῖᾶ, 

Ὠ]οϊς,, βαπγος. 
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ΚΙΔα ΙΑΜΕΘ) ΥΕΠΕΙΟΝ, 

5δ Απᾶ αἴτετ α ΠΜ] π]]]ο απ- 

οξος 6απ Ἠΐπῃ, οπά φαἱᾱ, Τλου αγί 
8ἱβο οἱ {λθπ. Απᾶ Ῥοΐοι καἱᾶ, 

Μαη, 1 αι ποῦ. 

59 Απάᾶ αρουιί {1ο 5ραοθ οἳ οη6 
Ίου: αξίοτ, αποίἸετ οοπβᾶσπ{Ιγ 

αἰθγπιθᾶ, αγίας, Ο6 α σα ΕΠίς 
}εἴρω αἶδο πας πι Ἠΐπι; {οΥ 11ο 
ἳδ ἃ 91]οαπ. 

60 Απᾶ Ῥοΐευ ραἰᾷ, Μαη, 1 Ίσποτ 
ποί Ὑ]αῦ ἴ]οι βαγαδί. Απά Ἱπι- 
πιθᾶΙα{ε]γ, πνἨ]]6 Πο τεί βρα(ο, ειθ 
οοο]ς ο.θΥ/, 

61 Απά το Τιοτᾷ ἰατποᾶ, απά 

Ἰοοϊκαά προν Ῥοΐονυ. Απᾶ Ῥεΐεν, 
χθιηθπιΌογθά ἴ]ιο πογᾶ οὗ έῑιο Τιοτᾶ, 

Ἡου 9 Ἰαᾶ βαῖᾶ απίο ΕἨη, Ῥείοτθ 

Ώιθ οοοῖς ογοἵ, ἔλοι ελα] ἆθπγ 
πιο {11109. 

62 Απά Ῥείε; πεπί οαῦ οπἆ 

περί Ὀἱ09υ]γ. 
65 Απᾶ ἴο πιοῃ ἴπαῦ Ἰο]ά ὦο- 

τς, πιοσ]καᾷ Ἠ]πι, απᾶ επιοίο ἠέπη. 

64 Απᾶ πιοη ἴμαγ ἰαᾶ Ὀ]ϊπᾶ- 
{ο]άοᾶ Πϊπι, πο φναο]ς. Ἰήπ οἩη. 

1μθ {868, απᾶ αρκοά Ἠϊπι, δαγίπα, 

Ῥτορίθςγ, πΊο 15 1 ἴμαί επιοίθ 
ἼμεῬ Ἰ 

66 Απά πιαἩσ οἴμθγ Ἰπΐπος Ό]ας- 
Ῥϊθηιοαξ]γ 5ρα]κο ἐπογ αραϊπςῦ ΠΠ]. 

αβΕΕΚ τΕΣΤ. 
---- 9 ὁ νι πα µετὰ βραχυ ἕτερος ἰδῶν αὐτον 
/ Ν .. 4 

ἔφη, Καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἴ. Ο 
8 5 / 

δὲ ΙΓέτρος εἶπεν, ᾿.4νθρωπε, οὐκ 
. Ε, / 

εἰμί. ὃὃ Καὶ διαστάσης ὡσεὶ 
ϱ [ 3/΄ ο. / 

ὥρας μιᾶς, ἄλλος τις διῖσχυρίζε- 
το, λέγων, ᾿Ἠπ᾽ ἀληθείας καὶ 

8 .. 3 
οὗτος μετ αὐτοῦ ἦν. καὶ γὰρ 

./ ώ ς 

Γαλιλαῖός ἐστιν. Ὁ Ἠϊπε δὲ ὁ 
/ 5 ὃ Πέτρος, ᾿.4νθρωπε, οὐκ οἶδα ὃ 

/ 

λέγει». «Καὶ παραχρῆμα, ἔτι 

λαλοῦντος αὐτοῦ, ἐθώνησεν ὁ 

ἀλέκτωρ: δἳ καὶ στραφεὶς ὁ ἸΚύ- 
ριος ἐνέβλεψε τῷ «Πέτρφ: καὶ 
ς ’ « / -- / 

υπεμνήσθη ὁ 1{ετρος τοῦ λόγου 

τοῦ Κυρίου, ὡς εἶπεν αὐτῷ, 
"Ὅτι, πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, 
ἀπαρνήσῃ με τρίο. δ Καὶ ἐξ- 

ελθὼν ἔζω ὁ Ἰζέτρος ἔκλαυσε 

πικρῶς. : 
δὃ Καὶ οἱ ἄνδρες οἱ συνέχον- 

τες τὸν ᾿]ησοῦν ἐνέπαιζον αὐτῷ, 
δέροντες" δὲ καὶ περικαλύψαντες 
αὐτὸν, ἔτυπτον αὐτοῦ. τὸ πρόσω- 
πον, καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν, λέ- 

γοντες, ΠΓροφήτευσον, τίς ἐστιν 
ὁ παίσας σε; Καὶ ἕτερα 

πολλὰ ,βλασφημοῦντεε ἔλεγον 
εἰς αὐτόν. 

ΕΕΥΙΡΕΡ ΤΕΕΕΙΟΝ. 

αἴίθτ α. Ηίῆο ν]ή]ο, αποΐ]οαν 

6ατν Ἰΐπι, απᾶ ϱαἶά, Τ]ηου :αἷεο 

Τί 06 οἳ ιο. «Ῥαέ Ῥοΐοτ 

βαἱᾶ, Μαπ, ἶ -πι πο Απᾶ δ8 

θροπέ οπθ πουν «Πανίπσ ραςςεᾶ, 

αποίηετ οοπβάεπ{]γ αἰβτπιεᾶ 

εαγίπο, ΓΟΓ-α ἐταίμ, 8115 ἔπιση 

αἶδο πας σι Ἠϊπι, ἐν Ἡθ 15 α 

α]ήσοαση. αΒιπΐ Ῥοΐίοευ εα]ᾶ, 60 

Μαπ, 1 που πο ν]αέ Ειου. 

5αγθ5ί. Απᾶ ΙπιηδᾶΙα{θἶσ, γγ]]]θ 

Πο παβ 5ρεοζΊπο, {1ο σου] 

ο:θἵ. Απᾶ ο Τιοτά ἰατηοθᾷ, 6 

απᾶ Ἱοο]κοᾶ αἲ Ῥεΐευ; απᾶ Ῥο- 

ἴος ταπιαπιρογθᾶ {πο ποτά οἳ 

θιθ Τιοτᾶ, οι Ἰθ Ἰιαά βαϊᾶ {ο 

Ἰήπ, Ῥείοτο ἐπο οοσ]. αμα] 

οἵοπ., ἴλου πὶ]έ ἄθαγ πηθ 11109. 

Απά Ῥεΐετ πεπῖ ου, αηᾶ πορί 02 

Ῥϊμίθν]γ. Απά πο πιο Πο 6ὲ 

μα]ᾶ ἄθσας πιοοϊκθᾶ Ἠΐπι, απᾶ 
βπιοίθ Λόπι. Απά "Πανίπο Ῥ]πᾶ- δέ 

{ο]άθᾷ πι, πετ εἰταοῖς "Ἠ19 4468, 

απᾶ αεκοᾶά πι, βαγίπα, Τμ]ο 

18 1 Όιαί δἰγποῖς ου). Απᾶ 66 

πιαηγ οἴμετ {λμῖπσς {116ύ ερο]θ 

γαρτοδοΙ/{α]Ἡ]γ ασαἰηδύ Πϊπι. 

5 «ρ]ςο :” καὶ. 66 Υ. 56, ποῖς 7. 

ἆ «Ραές” δὲ, 
9 ἁ«Ἠργίησ ρᾳςρεᾶ ;” διαστάσης, 

βοΏρη “ Ῥταίοι]αρεα (απ {956 1πουϱ).” 

{40Ρ α ας Ἐπὸ ἀληθείας, 

Δάγεχεαμτο ραγ[οἰθ αξ 1η Υ. ὅ7. 66 ποίθ 8. 

Ἐναίκο]. (δεέστημει) : .4ὔεο, 

ἀἰδιείο.'. Βου. (1εσ.) : “ 2πᾶ αοτςὺ ΙπίτΑΠΒ., ο 5ο αθαγ.”. (ὔ- 

Α: απ αἰίεγπαίῖνο τουᾶρτῖας, 

1 4 λοι γγ]ή ἆθπγ ;”. ἀπαρνήσῃ. 

ποΐθ, Ὑπακίεσ, Κεπά., Θματρθ, Φομτ]αἰΐ, Ῥθηυ, Ἰαἷκεί», οσίου, Μ. 

 α Ἠαγίης Ῥ]πά[ο]άθᾶ Ηΐπη ; περιαλόψαντες. 

165, Νοτίέοη, Ὅμηρ., Μ 

Άα Ἠ]ᾳ (1οϱ;”. αὐτοῦ τὸ πρόσωπο». Τ318 ᾖῑεγα] τοιᾶει]ης ἵς 

πάορίθα Ίστα α5 ἵη α θἰπηί]αγ Ῥᾶπθασθ, Μαι]ς 15 : 19. 

ου, Σάο]. 66 ο. 12 : 4δ, 

Καπά., Ύ}ος- 

Ἔμο ποίθ 

κ Τα ολη” 

Β “απ” 8868 Υ. 66, ποῖς γ. 

8 «Ῥιΐς:” δὲ, Ῥθρ ν. ὃΤ, ποίθ 8. 

αρ πνας ερεα]είης τ’’ λαλοῦντος αὐτοῦ. 

Βοαε]είίέ, Ῥευη, Καπᾶ., Μ., Τ μοἰννα]], Κουίο, 

} «Ἱοοκοά αὖ;”. ἐνέβλεψε. Ὁλαχρθ, Ὦθηῃ, Ῥαπγθυ, 1άᾷε]], 

Ἐοῦ. (Τεχχ., ὂι υ0γ00).  Τιοοῖς αἲ”’ 16 πιογο πδοᾶ {Του τερτεβεηίπς 

118 ποίῖοα οἱ οο-έπο ὕπι οπες Γαοε, ἔιη “ Ἰοσο]ίης ον.” 

κα ϱ]α]] οτο/}”. φωνῆσαι. 116 τείοιεπον Ἠαθ οὐνϊουςὶγ {ο 

α {αὐατθ Όπιθ, .Θὸ 1π 119 ΠΑΤΑΊΙΥΘ, Υ. 84, φωνήσει σήμερον 

ἀλέκτωρ. ο Β. Ἐτ., “18 οοᾷ αἰὲ ομαα{όι” 

Ἰγακεε, ΤΠοπΙςοῦ, 

οἩ {Π8ξ Ῥαδεαρο ἵ5 αρρ]οαδὶθ Ἡετα: “ Απιοίθ Ἠΐ5 1θμὰ ; ἔτυπτον 

αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν. ἈΒλαυρθ, Κεπᾶ., ἨΓαἷκεί., «κερί βιπίίης ἨίΒ 

Ἰθαά ;’ Β. Ἐγ., «1ῑς Ἰαὶ {ταρραϊεπί ἷα ἐδίο;’ Υπαἱρ., ' πετοιοραυύ 

σαριῦ 6ἶις; Έτας., ΄ναι ρεγαδααῦ 1] οαραΐῦ ;’. Βεζα, “Υοιρεγ!- 

Ῥαυἱ εἶας αρα. Τη έἶιο ρατα]Πεί, Μαι{. 2ἳ : 80, {1 ἰοχύ ἵς ἔτυ- 

πτον εἰς τὴν κεφαλὴν. τεπᾶετθὰ η λε Ἑ. Ὑ., ' θπιοῦο Ἠΐπι οἨ πο 

πεαᾶ, «ΑΙίμοισᾶ ἴλα Ίαησιαπθ οἱ {9 ἰεχί η 1θ ἔπο ραα]]ε]ε 

(Μα(ξ, αμᾶ λαι]ο) 16 ἀἰβεινοηί, ἐς ἐγαπε]αίος Ίατο Ῥτοβοηίεά α 

φεγαὶ ΛαΥπιοπ το {6 1θαβςχ, Ὑλοὶ ἵς ποῦ απιμοτκοᾶ Ὁγ ἴπε 

πείς, Ἱασγ' εαοὶ πβδίαποςβ οσα: ἵπ {19 Ἡ. ὗ. οἳ νο Έναη- 

βο]ϊοίς.” 

ο «τερτοποΏ{α]]ψ ;'' βλασφημιοῦντερ. πο τεπᾶρεῖης ο Ἐομά,, 
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ΚΙΝα ΙΑΜΕΕ’ ΥΕΒΕΙΟΝ, 

66 Απά 48 6οοη α5 {ΐ πας ἄαγ, 
ἄιο εἰῴοις οἳ {6 Ῥοορ]θ, απᾶ ἴἶιο 

ο]ίθί ρυ]θείς, απᾶ {ιο 5ογ1.θς ο8π]θ 

ἰοσδίμοαν, απᾶ ]οά Ἠϊπι Ἱπίο ἐπαῖς 

οουπο], βαγίης, 
6ἵ Αγ ίιοι ἴνο Οτ]ες 1ο] 

πδ. Απᾶ. πο εαιἆ ππίο ἴπδ, Π 1 

{ΕΠ γοα, το πῖ]] πού Ῥ6[ςτθ. 
68 Απά Ἡ 1 αἱςο αξ]ς γοι, Υο π!]] 

ποῖ ΑΠΕΨΘΣ Π16, ΠΟΣ 16ἱ ππε ΡΟ. 

69 Ἠσογεαξίθυ ρ]α]] νο Θοπ οἱ 
πιαη βδἱ{ οπ {ο τὶσ]{ Πατιά οἱ ἴ1θ 

απΡΕΚ ΤΕΣΤ. 
/ 

66 Καὶ ὡς ἐγένετο ἡμέρα, συγ- 
Ν / - - 

ήχόη το πρεσβυτέριον τοῦ λαοῦ, 
ἀρχιερεῖς τε καὶ γραμματεῖο, καὶ 
ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνεδριον 
ἑαυτῶν, λέγοντες, Ἱ ΤΠ] σὺ εἶ ὁ 

«Χριστὸς, εἰπὲ ἡμῖν. Ἠϊπε δὲ 
3 

αὐτοῖς, Ιὰν ὑμῖν εἴπω, οὐ μὴ 
/{ δ 3λ Ν ΝΔ ” 

πιστευσητε' ' εἂν δε καὶ έρω- 

τήσω, οὐ μὴ ἀποκριθῆτέ μου ο 

ἀπολύσητε. ἀπὸ τοῦ "νῦν 
νὰ 

ἔσται οἱ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
/ 3 αν ο ’ 

καθήµενος ἐκ δεξιὼν τῆς δυνά- 

ΕΕΥΙΡΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

Απᾶ Υηθῃ 1 πα8 ἄαγ, {1ο 6 

θἰάοις οἱ {ιο Ῥθορ]θ, «οί]ι ομῖα[ 
Ρτῖθξίς απᾶ 5ο5ἱρθ68, οαπιθ {90- 

σοΐπαι, απᾶ 16ᾷ Πΐπι Ἱπίο Ειοῖτ 

οοπποΙ], εαγΊπα, "Ἡ οι ατί 

716 Αποϊηισᾶ, ο] τ9. Απά 

11ο βαἱά {ο {νεπι, ΤΠ Σ 161 τοι, 

Υο πι] πο Ῥδ]ογο. Απά 161 
αἱ5ο αξίς οι, ο πι] πο αΠβπου 
πιο, ποῦ «06856 116. "Έθιςς- 

{οτί ο Βοπ οἳ Ίπαπ Ὁπιῃ Όα 

βοαἱθᾷ "αἱ {πο τ]ο]λέ Παπᾶ τος 

Ῥοπ6ι οἳ ἀοᾶ. 

το Τ]μοεῃ εαῖά {1ετ α1], τί ἴποι 

416). ἴμο Φου οἳ ἀοᾶτ Απά Ίο 

ραἱᾶ απο {πθιι, 6 5αγ ἰπαί 1 απι, 

ΟπΙ. Απά ἴιογ σαᾶ, Ίπαῦ πεεά 

Θεοῦ; 

'Ύμεῖς λέγετε, 

µεως τοῦ Θεοῦ. 
΄ ΔΝ ο . ε .. - 

πάντες, Συ οὖν εἰ ὁ νο τοῦ 

0 δὲ πρὸς αὐτοὺς ἔφη, 

τ Οἱ δὲ εἶπον, Τί ἔτι χρείαν 

-η οσο ἄιο Μ]σμίγ ἀἄοᾶ. Απᾶ 11ογ Τ 

αἲὶ εαἱᾷ, Ατὸ οι οι ιο Θοῃ 

οἳ αοᾶἹ Απά Ἡθ δαϊᾷ 1ο {]ιαπι, 

Ὑο 5αΥ ἰμαί 1 απ. Απά {Παγ 

βαἱς, 1 ]αξ {αγίου πθεᾶ Ἠανγο 

10. Ίηΐπον δὲ 

-α μα ὅτι ἐγώ εἰμι, 

ατον]]πα]ψ 18 θἰγῖο]ψ Ἱη ασοοτάππσθ πῖ(Ἡ {1ο ἰσπίβοδίίου οἱ ἐ1]8 

Ῥατβοῖρ]ε. Ἡοπεναι, α5 “του Ππο]γ”" {18 πο ο [απή]ίαν έθυπι, 1ΐ 

Ίας ποῦ Όεεη αἀορίσᾶ, «Α5 απ αέογησήίνο τοπάετίηρ, “ Τ]ογ τεν]]- 
εᾱ απᾶ εροῖίκ πια οἶμθς Είπος ασαἰπεὺ Ἰήπι”. 66 οἱ, δ τ 21, 

ποίθ. 

Ρ «πΊθη 1δ πας ἄαγ;”. ὧε ἐγένετο ἡμέρα. ΒΠ8Υρθ8, Ἡ 65ΙΘΥ, 

Βοατ]είό, Ῥθυμ, Ἰλοικοί, Μ. 

α α Ῥοί] οἨίθί ρυϊοεί απά οοτί0οῬ;”” ἄρχιερεῖς τε καὶ γραμ- 

η μίς βεηίοηοθ ἵ5 ἵπ αρροδᾶίοη Πὶδι τὸ πρεσβυτέριον 

ποῦ Λλαοῦ (" ἴ1θ εἰάειςΏῖρ οἳ 116 ρεορίθ”}. ἜεηοῬ τε καὶ (4 Ὀοί]ι 

---απά ") 15 {ο ὃς τοηάενεᾶ α5 πδαα]. ο Θαυρε, Νοτίοηπ. 116 

τεοῖς θεχί ἵς ροϊηυθά ἵπ οοπ{ουπαίψ πα {1ο [ποῦ οἳ 8 αρροδί- 

{ἶοπ, ο οοΠηπια Ῥείης Ῥ]ασθά ἴ6Υ τοῦ λαοῦ. Ἱᾳπ Μαϊ. 26 : 8, 

πθ Ίαυς οἳ ἀρχιερεῖς καὶ οἳ γραμματεῖς, καὶ οἳ πρεσβύτεροι τοῦ 

Τις ἀϊβργοποο οἳ ο Ρρ]μαβεο]οσΥ οἳ {με Ἐναυσο]ἰθίς 

Αρρατευὺ ἀϊβιοι]6ς Ὦε- 

ματεῖς. 

λαοῦ. 

επου]ά Ὦ6 ρτεςεινοά 1η ο ἰταπδ]αθίοη. 

Ίοης {ο ἴλλθ {πἱεΥργαἱεΥ, Οἵ 61ΡΟ1ἱ0Υ. 

τα1β ποια ογί;”. Εὶ σὺ εἶἲ. Άηρας, Ὀμαιρα, Ῥ6μμ, Νογίοη 

(«1 σόι ατθ”). δῬίαῖς., Τπε]ινα]], Μ., Μανᾶσσ]ς, Ὑ1α]1ς, Ἠλιοίπις. 

. απᾶ 5. Ἐν, «οἱ ἐπ 65: Τε. “ Θἱ ἐά ογθς.. Τα]., “9ο {α 

εοἳς”. Ῥαῖς., Μοπί,, Θο]ιοίέ, “'Θἱ πι θε Τ1ς Ἐ. Ὁ. {ο]οινς Ὅση- 
ἀαἷς, “Ατί ελοα νευγ Οκτ 

. «ο Αποζησα ; ”. ὁ Ἀοιστὸς. Ὦθθ οἳ, 2: 26, ποίθ, 

5ο (Ε. Υ.) Το 98 : 16, 11, 18, 
Νοτίοη. 

{ «γε]θαδο:”.. ἀπολύσητε. 

20, 25. Μαιῦ, 21, 15, εἰο. 

κα ΠρπορίονΗι ;” ἀπὸ τοῦ νῦν (1ονα]]ψ, “ ἔτοπι πουν,” ννοπι 

Έιρ Ῥυεβοπέ πιο). μακοί, Αησας, Καπᾶνίοῖς, Μ., Βοἱιο]εβε]ᾶ. 

τρ Ἰαΐέος 6ασα:  Ποποθ[οτίἩ. 1 6β1ΠΘ ταπιαχῖς πρρ]ίθς ἐο ἀπ' 
ἆρτι, Να10, 26 : 64, απᾶ «ομἩ 1:51. ὙΧΝοῦ ἐπαί ἴπετο ἵ6 απ τοαὶ 

ἀἱβογοποο Ὀούνοση ἐπο ὕπο πνοιᾶς, ἠετεα[ῖετ εἰσηγίης αᾗίεγ ἰ]ς 

ἐἰπιὲ, οπὰ Ίσπερ/ογί], /γοπι 1Πῖ5 ἅπιο: Ἰαΐ ἵπ 6ΟΠΙΠΙΟΠ 11δαρθ, εγο- 

αἴτεν 18 πεποχα!]]γ ππάονείοοᾷ οἳ α ρογῖοᾶ πιοχθ χοπιοίς.”.  Νουίοη, 

α οσα Οπίς πιθ) - 

Σα ψΠ] ο βοηἰοᾶ;” ἔσται--καθήμενος «ΑπραἹβ, Βοατ]εῖέ, 

Νοτίου, Οωππρ. (” οπαῇ) Όε 5εα{ε ”). 

ν εαί ἴῃο τὶολέ Ἰαπᾶ :. ἐς δεξιώ». Ἠοῦ. (1μοχ., δεξιόθ). Θε8 

1ο 1 : 11, ποῖθ. 

Ἱπαοϱξ ἴλο Μὶσηίγ αοᾶ :” τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ. Ἰᾳ ια 
Ραχα]]ε], Ματῖς 14: 1 62, πο Ίιανο τῆς δυνάμεως α1οΏθ, {1θ εεπίεποθ 

Ὀεΐησ οΙρίσα]. Τ]ο {οον]ῖης ποίθ {νοπι ἐλο Ἐοδν]ίοη οἱ Ματ]ς 

18 1η Ρροϊηό: “ Το αὐκίγασί 18 Ίντο αξεᾶ [ος ἴπθ οοπογείε. ἈῬοθῦ. 

(δύναμις). Ἀτεϊεομ.: !' Ἐκ δεξιῶν τῆε δυνάμεως, πά ἀεκίταπι 

Το, φυαίεηας υῖγίας οἷας χηαηϊ[εεία, οσὺ ἵπ οσρ]ο.. αἱς., 'Ὠοὶ :) 

Ῥεσα, ' ροίεηῄς Ῥεῖ;’ 8ραῦ., 'ἆρ Ὀϊος;)- Βε]ρ., 'ἆεν Ἱτασμό 

[ᾳοᾶε]. ΑΔ αΏ αἱϊοπαίνθ τοπᾶσιίης, ΄οξ {1ο Ῥοπει ϱῇ ἄοα. 

εΜισιίψ Οπε’ ἴς αςεὰ {ον ἄοά” (1. Ἠ.) Ίεα, Ἱτ 241 80:29: 

49 : 36: 60 :16. Τὴ6 σιρρ]επιοηὲ ’οἳ ἀοά, ἵπ ἐμίς σα56, 1 ἴακα 

βοπι Τα]το 23: 69, τῃς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ. Ἀλου]ᾶ 16 Όο 

ἀαοπιοᾷ Ῥοςύ {ο τοἰαῖα ἐῑο τουᾶσίησ οἳ 119 Ἐ. Ὑ., Όνει 116 αγῖο]θ 

τῆς εἰου]ᾶ ο τοιάςγοᾶ, έπας, 'ἐμο Ῥοπει” ο Ἰείῖο πας, ! ἄθν 

Μαᾖαίαό; Β. Εγ., !ᾱθ Ιαν Ῥπΐσεαπορ ς”' 156γ., ! ἆο Ία Ῥοΐοείαά ; 

Ίιοπι, παν ροπες) ὙΓακοί, οἱ ἀὐυΐπε ροψεν) Οαπιρ., ' 1θ 

Αἱπήσλίγο 

Σα μας (απέηου περᾶ Ώατο Ἰνο οἳ ἐαεήπιοπγ 1” Τί ἔτι χρείαν 
ἔχομεν µιαρτυρίαε; ἜθηὮ, η θε]ογ (“ ονἰάεπορ”}, Θοαχ]αιῖ, Οαπιρ., 
Θανσον, Μ., Λησαςθ, Θο ἵη Ἐονίείοη οἳ Ματ] 14 : 68, “ πας 

{αχίμευ ποθᾶ Ἠανθ πο οἳ Ἱήηθεςες” .(μαρτύρων) ἳ πας ἵπ 
ραχα]εὶ (8. ὅ.) Μαϊί. 96 : 65. 
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πινα σΑΜΕΞ τΕΠΒΙΟΝ. 

πθ απγ {ιτίΠες π]ίπεςς ὁ {ου πο 

οπβε]τες Πατθ Ἱεατά οἱ Ἠΐ8 οσα 

πιομίμ. 

Ο6ΒΑΡ. ΧΣΙ1. 

ΑΝΕΟ {16 πλοίο πιπ]Ηὑιᾶς οἱ 
Ίλθπι 4τοβθ, απᾶ Ἰοᾶᾷ Ἱϊπι απίο 

Ῥ]αϊρ. 

2 Απᾶ Ίαν Όοραι ἐο ασσαξα 
Ίήπι, δαγίᾳο, ο {ουπᾶ Πῖς /οου 
Ῥθγνετήηπς {16 παοη, απᾶ ΤοΥ- 
Ράᾶΐπρ {ο ρῖνο τρίο {ο (εραν, 
βαγΊης, ἐλλαῦ Ἡθ 1ήπηδε]ξ 15 Ο]τ]5ῦ, 

8 Ἰΐηο. 
ὃ Απᾶ Ρϊ]αΐθ αε]αᾶ Ἠΐπι, 5αγ- 

ἵησ, Από ἔλοα ἴπο Κίπσ ο Ίο 
2εφβ Απᾶ 6 απβποθνθᾷ Ἠϊπι 
απιᾶ φαἱᾶ, Το 5αγοςί {ἵ. 

4 Έμει καϊᾶ Ρ]]αΐθ {ο πο ο]]οί 
Ῥεϊοςίς, απᾶ {ο ιο Ρρθορίθ, 1 επά 
πο Γ1{ ἵπ {Πῖς πια. 

ὅ Απᾶ 116; πετ {1θ που 
ἤρνοθ, βαγΊπο, ο ενγθί] πρ Ίμθ|ς 
ρεορῖθ, {οασιήησ {μτοισποιί α]] 
16π1γ, ρεσἰηπίπσ {νοπι (α1{169 {ο 
ΕήΦ Ῥ]ασο. 

ϐ ποια Ῥηαίο Ἱεαγᾶ οἳ (α]]- 
166, 116 αβ]κεᾷ πθίἁετ {16 πια 
πειγθ ο .1ἱ]6αΠ.. 

Ἰ Απᾶ α5 5οοἩῦ α5 9 που {]αῦ 
6 Ὀο]οποθά ππίο Ἠετοά”ς Ἱηγίβ-|ε 
ἀἰσίῖοι, 11ο σοπὺ Ἰϊπι {ο Ἡστοά, 
Ὅ]ο Ἰπιβ]Ε σας αἱδο αἲ ϱ6εγαδα- 
Ίθπι αἲ ἐῑναί ὑπηθ. 

8 Απά πλεῃ Ἠρτοᾶ βατ ἆθδις, 

απΡΕς ΤΕΣΤ. 

Δ 
ἔχομεν μαρτυρία»; αὐτοὶ γαρ 

ἠκούσαμεν ἀπὸ τοῦ στόματος 

αὐτοῦ. 

Ο0ΒΑΡ, ΧΧΙΠ. 
Ν 4 . Α 

ΑΔ 4Ι ἀναστὰν ἆπαν τὸ πλῆ- 
- Ν Δ 

θος αὐτῶν, ἤγαγεν αὐτὸν ἐπὶ τὸν 
/ / λ 

ἀΠιλάτον. . ἤρξαντο δὲ κατη- 
γορεῖν αὐτοῦ, λέγοντες, Γοῦτον 

Φ / Ν 3), 

εὕρομεν διαστρέφοντα το ἔὔνος, 
Ν / / / 

καὶ κωλύοντα Ἰαίσαρι φόρους 
/ Ν 

διδόναι, λέγοντα ἑαυτὸν Ἀριστὸν 
5 λ ΄ 

Βασιλέα εἶναι. ὃ Ο δὲ Ἰχιλά- 
Ν / 

τος ἐπηρώτησεν αὐτὸν, λέγων, 
Ν 3 ε ΔΝ ο 

Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿]ουδαίων ; 
χ - 5 ΔΝ 

“0 δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη, Σὺ 
ε ΄ - 

λέγει. 3Ο δὲ Πιλάτος εἶπε 
Ν Ν - ι Ν 

προς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τους 
3 ο. : 3 
ὄχλους, Ονὐδέν εὑρίσκω. αἴτιον 

Αν / 

ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τουτῳ. 
δ Οἱ δὲ ἐπίσχυον, λέγοντες, 

"Οτι ἀνασείει τὸν λαὺν, διδά- 

σκων καθ ὅλης τῆς ᾿Ιουδαίας, 
/ Ν “ν 

ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας 
ο Θ , Λ / 
ἕως ὧδε. ϐὃ Π]ιλάτος δὲ ἀκούσας 
Γαλιλαίαν ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ἄν- 

”/ 

θρωπος «Γαλιλαῖός ἐστι ᾖἸ καὶ 
ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας 
ἨἩρώδου ἐστὶν, ἀνέπεμψεν αὐ- 
Ν Ἆ ς { 3 κ 3 

τον προς ΠἩρώδην, ὄντα καὶ αὖ- 
Ν / 

τὸν ἐν ᾿Ἱεροσολύμοις ἐν ταύταις 
- ' Π Νε 

ταῖς ἡμέραι. Ὁ ὁ δὲ ᾿Πρώδης 

ΒΕΥΙΡΕΥΟ ΥΕΕΡΒΙΟΝ. 

πο οὗ {αςπιονγ 1 {ου πο οἳς- 
βοϊνος Ίιατο Ἰθατὰ αἴτοπι, Πῖβ 
οπΏ πιουῖμ. 

ΟΒΛΡ. ΧΣΙΠ. 

ΑΝ. {16 π]ο]θ ππυ] {πάς οἳ 

Ειοῖη 41056, απᾶ ἸἼδά πι {ο 

Ῥϊαΐθ. Απά {1εγ Όεραηῃ ἴο 

αοοα5θ πι, βαγίηςσ, 19 {ουπᾶ 

ἠής απιαηπ Ῥοτγετῆης {1ο πᾶ- 

ἄοη, απιά {οτρίάάϊΐπσ {ο ρῖτο 

ἀἰραίθ {ο Όεεατ, δαΥῖπς ἐλαῦ 

Ἡ6 Ἰϊπιςο]ς 15 ῬΟμμεί, ο Κῑπο., 

Απᾶ Ῥ]αΐο αξ]κεᾶ Ἠϊπι, βαγίπα, 

Ατί λοι {πο Κίπσ ος {ια ζουν ὃ 

Απᾶ Ἰθ, απβοτίης «πι, εαἷᾶ, 

Τ]οι ραγοϱύ ὤ. ΈΤ]θι εαῖά Ῥ]- 

1αΐ6 {ο {ῑο ο͵]θί ϱτ165ύ5, απᾶ ἔο 

Πιο οτογγᾶς, 1 Επᾶ πο «οχ1πιθ ἵῃ 

Μήςδ πιαῃ, Απά "ιθγ 4πετθ 

πιογθ Πθγος, δαγῖπα, Ώ 9 5Ητνοί]ι 

αρ ἰπο Ρθ6οΡΙο, {θασ[ίησ {Πτοιρῃ- 

οαῦ αἲὶ ο πᾶεα, Ὀεσϊηπίης {γοπι 

α1ἱ6ο {ο ἴς Ῥίασθ. ΊἍμει 

Ῥτ]αΐο Ίιεατά οἱ (α11166, [1ο αδ]έ- 

ο «ξ πο Ἱπαη ἴψας ο α1116αἩ. 

Απά εΙοατηΐης Όναί 11 Ὀε]οησθά 

{ο Ἠοχοᾶ” Παγϊθάϊοβῖοη, 1θ 8ου 

Ἰήπα το ἨἩοτοᾶ π]ο Ἰπιδε]{ ας 

αἱξο αἲ ἆογαξο]ειι αὖ ειαῦ πιο. 

Απά π]εα Ἠστοᾶ εαπ «6515, 

: 4 [ΟΠ ;” ἀπὸ. «ὙΨοδ]εΥ, Φοαχ]εῦέ, γαϊκαί, Ῥεπη, 1Νοςίος, 

Οαταρ., Ὀἱοις., ξομά,, Α0ρις, Πολνα]], 1, 

δεσ]ιει, Θομοίέ, « οπιθη;”. Ὀο Ἰείίο, “ Βομα]ά;”. Ὀσπϊςα, 

κ ο]σγ]ἀ :3 Βθ]ρ., '" βοπα]ᾶ, 

5 παπι. πιο 18 πο 1θαδο {ος Ἠδίης “7ου” αξ ἃ δαρῥΙθ- 

πιθηῦ πθγο. Καηά,, ὤμανρθ, Νοτίος, Ῥθμη, Ο.π1ρ., Ὠΐσ]ς,, ΒάΝΥΟΥ, 

Ἱμδ]ννα]], Μ. «. απᾶ 9. Ἐν. ὁ Ἀοπασιο.” 

Ὁ ο Ο)τςύς” ΧἈριστὸν. "ΤΠϊῖς πουᾶ τεἰέποιέ Εἶνο ατ]οἷς ἴε, Ῥετ- 

ἴαρς, πςεᾶ Ίιειο α5 α. Ργορθ; παπαθ, 1π {μίς εηςε, ἱὔ οὐσοι)ς Υ6ΙΥ 

ταγθ]γ η {18 αοερεῖ. Θ6ο Ποῦ. (Τχ., οπ ἐἶιο ατέίο]ς, «Α. 1, ο). 

Α]ἰθγπανο τεπάειΊης, “δη αποϊηίθᾶ πο.” 

» 6 ρΠἱπ]θ/” αἴτιον. Ἰομᾶ., Νανά, ἀγθεηί, (1μ6χ.). Οπείπ]ο, 

ἆ α γ/ργο πηοτθ Πθισθ;”. ἐπέσχυρν. “Τπε” 18 βαρθτβποῦβ, 

5 αἴ[ι εἰ Κεπάίοῖς, Μ., Ἰοδ]εγ, αεί, Ἰοτίοῦ, Ῥεπη, 

Ῥἱο]., Βαπγετ, Μτᾶ,, Τηεἰπα], Β. Έτ. αἰς” Βε]ς., “ο” 

{εσας ἐστι. μεβδίεγ, Θσατ]είῇ, Ἰοτίοπ, Ὠίο]ς., Καηᾶτίαῖς, 

Βαπγου, Απο. 8. Ἐτ. ὁ ὀθαίες” 1065. θρατ”. Βεὶρ.,  Ἠνηδ.” 

Τζοπᾶ.,---Γαἷκοί, παπά Μ. (« πανῖπς 

Ιαγαθᾶ }.. Εοὺ. (Ώωοχ., ἐπιγιωώσκω) : “' Ὀρθυ. ν Υαχίους 88168 

ἰο ἴπιοι {γοπα οἴπειβ, Ἱ, 4., ἱο ᾖιά οιἱ, ἐο Ἴεαγη.”. που] “ ]θατή” 

ἱπρ”’ Ὦ6 ἀθθπιοᾶ {οο παπο]ι ἵπ ἐθ πιοᾶρτη εἰγίο (λουρ]ι ομασί ἴΒ 

πιθαπῖπϱ), μετ, α5 αἩ αἱἐθιυηαίτο, .Απᾶ Ὑλεη θ Ίπεν.” 

δ αἹοατηῖης ς' ἐπιγνοὺφ. 
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ΚΙνα ΖΑΜΠΘ) ΥΕΕΡΙΟΝ. 

π6 ἵαξ οχοθεάἶπσ σ]αᾶ: {ο Ἱθ 
πα8 ἆθαίγοις {ο 56ο Ἱήπι {οΥ 
Ίοιᾳ 8έαβοη, Όθοβηςθ Ἰθ Ἰαᾷ ἱνουτᾶ 
πΙΩΠΥ (ης οὗ ]ήπα; απᾶ 9 Ἱορεά 
{ο ι8γὸ 6θθΏ 50116 πήτασ]θ ἄοπθ ὮΥγ 
λΐπ1, 

9 μεν Ἰθ αποςζοιθᾶ ση {1 1ήπι 
ἵῃ πιαπΥ ποτᾶς; Ῥαέ Ἡθ απβποτθᾷ 
Βῖπι ποἰλ]ης. 

10 Απᾶ {πο ο]εῦ Ῥτϊθδί απάἆ 
βογ1ρθ5 είοοά απᾶ τομοπιοηί]γ 80- 
οαβοᾶ Π11ῃ. | 

11 Απά Ἠοτοᾶ πὶῖι Εὶς πιοη οἳ 
πατ εθί Ἠ]πι αἱ ποτσ]{, απᾶ πιοοῖς- 

ο Μι, απᾷ αιταγοά πι ἵπ 8 

ποϊσθους τοῦθ, απᾶ 5οπ{ μΐπι ας αΊη 

ο Ῥ]]α{9. 

12 Απᾶ ἴμθ εαπιο ἄαγ Ἐϊαίθ 
απᾶ Ἠθνοά πετθ πιαᾶρ {Τ]θ6ιά5 {ο- 
αοίπεν; {ος Ὀείοτο 6 πθτγο αἲ 
ομπηϊῦ Ὀείθθη {Ἠαπιδε]τος. 

19 Απᾶ Ῥμαία, νεα 16 Ἠπά 

οα1]εά ἰοσδίμεν {1ο οἶ]οί ρεϊθείς, 
αιᾶ ἴπο τυ]θῖ5, απᾶ {16 Ῥδορ[ο, 

14 Βαὶᾶ ππίο ἴλοπ, Ἡδ Ίαγε 

Ὀτουσ]{ θ1ἱ5 πιαη ππίο πιο, 85 οΠ9 

Εναί Ῥευνονθεί] ἴ]ο Ῥθορίθ: απᾶ 
Ρρο]ο]ά, 1, Ἱανίηπς οχαιηϊηθά ἠᾖέπο 
Ῥείουθ γοι, Ἱατο {ουπᾶ πο {ωα]έ 

απΕΡΕΚ ΤΕΧΤ, 

Ν " - ή 

ἰδὼν τὸν ᾿]ησοῦν ἐχάρη λίαν' 
α|ἦν γὰρ θέλων ἐξ ἱκανοῦ ἰδεῖν 

Ν ΔΝ Χ / Ν 

αὐτον, διὰ τὸ ἀκούεν πολλὰ 
Ν 3 - Χ 3) / 

περὶ αὐτοῦ: καὶ ἡλπιζέ τι ση- 
- ο - / 

μεῖον ἰδεῖν ὑπ αὐτοῦ γινόµενον. 
ϱ ο ΔΝ .. ” / 
ἐπηρώτα δε αὐτον ἐν λογοις 

ῃ - 5 ν  δὶ σολ 9 / 
ἱκανοῖς' αὐτὸς δε οὖὐδεν ἀπεκρί- 

3 - 5 Ν 

νατο αὐτῷ. ᾖ εἴστηκεισαν δὲ 
οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς, 

/ - ο 

εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ. 
μή Ν ΔΝ « ’ 

Ἡ ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν ὁ “Πρώ- 
Ν - / 

δης σὺν τοῖς στρατεύὐμασιν αὖ- 
- 9 3 / Ν 

τοῦ, καὶ ἐμπαίξας, περιβαλὼν 
Ν - Δ 5 

αὐτὸν ἐσθῆτα λαμπρὰν, ἀνέπεμ- 
» ὰ - / 12 5) 

ψεν αὗτον τῷ «Πιλάτῳ. ἐγέ- 
λΝ τὰ / 

νοντο δὲ φὶλοι ὃ τε Ἰ{ιλατος καὶ 
ς ε ; ».... 5» δν ε ) 
ὁ Πρωδης ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ 

μετ] ἀλλήλων" προὔπῆρχον γὰρ 

ἐν ἔχθραᾳ ὄντες πρὸς ἑαυτούς. 
κ. Πιλάτος δὲ συγκαλεσάµενος 
τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἄρχοντας 
καὶ τὸν λαὸν  εἶπε πρὸς αὖ- 

τοὺς, Ι]ροσηνέγκατέ µοι τὸν ἄν- 
θρωπον τοῦτον, ὡς ἀποστρέφοντα 

ΔΝ / νο 3 ΔΝ 3 ΔΝ 1 ιά 

τὸν λαὀν' καὶ ἴδου, ἐγὼ ἐνώπιον 
- σολ Ὡι 

ὑμῶν ἀνακρίνας οὐδὲν εὗρον ἐν 

ΕΕΥΙΡΕΡ ΥΕΗΒΡΙΟΝ. 

πῃο τε]ο]οθά στθαγ, {0Υ "1ο 
Ἰαᾶ Ίοης δει ἀθβίγουδ {ο 589 
πι, Όβδσοααδο Ἡςδ Ἰαᾶ Ἰθατᾶ 

ΠΙΑΠΥ {ήπσς Ιοοποσιπῖπο ΠΠ 

απά Ἡδ ]Ποροᾶ Σο 560 50ΠΠΘ 

Ἰἱοη. ἆοπθ ὮΥ Ἰήπ. Απᾶ 9 
ᾳπθβδοπθά Επι Ἱῃ πιαπΥ πονάς; 
Ραῦ 6 απαπετεᾶ Ἠϊπ πούήπς. 
Απά ἴλπο ομ]θί ργ]εξί5 απᾶ ἴἶο 
βοτἱρο5 5ίοοᾶ τρ, απά γομεπιθηί- 
1 αοοιςεᾶ Ἠϊπ. Ἀπᾶ Ἠσοτοά 
πα ῆ15 πεο]άϊδνε, "Ἠατῖπο ἐΥ6/- 
οἆ Ἠϊπι γΙδι οοπ{οπιρί, απά «ἆ6- 

π1ᾷθᾶ ᾖάπι, απταγοᾶ πι ἵπ 8 
ραρ]οπα1ᾶ τοῦςθ, απᾶ «ροπί Ἠΐπι 
Ῥαοῖς {ο Ῥηαίθ. Απά τομ ναί 
ἄαγ Ῥῆαίο απἆ Ἠστοᾶ "Ῥεσαππθ 

{θπᾶς «νΙθ οαος οἴ]λετ; 1ου 
Ῥοΐοτο {αυ ποτθ αἱ θµπαΙ(γ ῶ6- 
πεον {πθιηδε]τες. Απά Ῥ]αίθ, 

"Πανγίης οα]]οά ἰοροίμοι {ο 
ομ1θί ρι]οδῖς, απᾶ {πα τυ]θις, απᾶ 
Ώιθ Ῥεορίθ, εαϊά {ο (πει, 6 
Ἠαγθ Ὀτοισ]ᾗί {5 πιαπ {0 116 

88 0Π96 Ἡ1ο ροινοατίεί] {18 Ῥεο- 

Ρρἱ6, απά Ῥεμο]ᾶ, 1, πανίηο 6κ- 

απηίποά Πτι Ῥοΐοτο τοι, πανε 

«ιο τε]οἰορᾶ ρτεαΏ]γ ;”” ἐχάρη λέαν. 

Τ1ιονα]! (” γο]οίορᾶ οχοθθᾶ(ης]γ ”). 

! «το Ἠαᾷ Ίος Ώθοι ἀεείτους; ’’ ᾖν-- θέλων ἐξ ἔιανοῦ. 

Ἀονίοη, Ἰζοπά., λΙ.---- 

πεγύο). 

ΝΜ..-- 

5“ ἀρμη]ᾶςθᾶ ;”. ἐωπαίξας. 

5 «αρ]επᾶίάς” Λλαμπρᾶν, 

Ἐεπᾶνίαἷς, Μ., Ῥομρίπδου (1ιοχ., ο 

Ῥοῦ. (Τωεσ., πι υετὸο), Ἰᾶε]], 
Άηρις, “Ἡθ Ἱαά Όεεη ἀθείτοας {ου α ἶοης επιθ;”. Νοτίοα, “µθ 

Ίαά π]εεᾶ {ο 586 Πἱπι {ΟΥ α Ίοπς Μπι... Ο6 Εἶιθερ ἔ]γες τοπάου- 

Ίπσ, ει Ηγεί 18 ρτο[οττθᾶ 5 οοπαίσε, πλῖ]ε ἴέ ργεςεπίς {ιο ἐουσλύ 

πηὶ(Ὦ οχαοὔπβΒ. 

} αοοποθυαῖης :” περὶ. Ὠ]οῖς, 

κ «4ο ϱοθ;”. ἐδεῖν. 9,αγρε, Ἰεείαγ, Ὡσατ]αίδ, Ἰαἷκαί, Νοι- 

{οη, Ῥουμ, Οαππρ., Φαήγεν, Κοπᾶνῖοῖς, Αηρας, Μ. 9ο ἰδεῖν ῃ 

Ῥτθσθάϊηρ Πσπιϱ6Υ οἱ ἴῑο ϱοπίθποθ. 

1 αρίση:” σηµεῖον. 8ο Β. Ὑ. ἵη αἱ οἶμει ἱπείαησος {η 

Ταχο. 

π κ βρ]ά]ους; στρατεύµασιν. Ὦο (Β. Υ.) Δοὶς 25:10. Τ1ο]- 

πο], Κεπᾶ., μαχρο, ἸΓεδ]σγ, Ὀσατ]αδί, Ἰλα]καί., Μ. 

Ώσπδαν 

ϱῬο ού 

5 Πανίης ἰπορσᾶ-- δι οοπίεπιρύ ς' ἐξουθενήσας, 

αὐᾶ (ἀγοσπί, (1ιεκχ.), Βαπνγεν, Βοαμ]θίέ, Τποπα., Νοτίου. 

ϐὐ ποπρ] ” ἵε ουεο]είο. 

Κοπᾶ,, ἸΓεξίαγ, Βοατ]αίξ, Οαππρ., Ῥ4νγευ, Τ Πα] γα]. 

4 βοπί---Ώασ]ς;”. ἀγέπεμφεν. 1Μᾷᾶᾶ. (Τοκ., ἵπ υεγδο, Π.): “Το 

5οπά Ὀαο]ς”. 8ο Ὀππδαν (οχ.), οτι, ἨΓεείοΥ, ὤμαιρθ, Φοί- 

1606, Ὑγαἷκαί, Νοτίου, Ῥεπη, ΦΥΕ, ἆοπά,, 116 να]]. 

τ«ρῃ ᾖναῦ ἆπγ;”. ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ. ἸΚεπάοῖς, ΤἩοπιδου, 

Ὁλαυρθ, Οαπιρ., Βανγεν. Ἑγ Ἡο]οπίδίο πξαρθ, αὐτὸς ἵδ οἴίοι 

πββᾶ {ο; σὗτος, ἴπ μα Ν. Τεςί, ἩἙ]οοπιπε]ᾶ (1. Γαςί., ου Ματς 
ᾱ τ44). 

5 “Ῥεοαπιθ;”. ἐγένοντο. Ἐεπᾶ., Έποπιςοῦ, Ὀμαιρο, Βσατ]είί, 

Οαπιρ., Ρἱοἷς., Ῥαπνγου, Το Ἱπα]], Μ. 

ε ἁπφ(Ὦ οαοἳ οίνος; ”. μετ ἀλλήλων. ἈἘεπᾶ., Ξοατ]αί{, ἸΥακεί, 

Ἀογίοη, Μ. ἨΒοῦ. (Τοος.) 1 “ Ἐασμ οπου.” 

π «Ἠαγίης σα]]οᾶ ἰορείμεν:”. συγκαλεσάµενοα. Νεδίαγ, Μ., 

Βαπποι. Τ1θ ρανο]ρία] οοηςίγαοίῖου {5 πἀορίθά αἶδο Ὦγ δοαυ- 
1εύέ, Κόμά., Οαπιρ., Ὀἱσ]ς., Τ1ε] πα] 
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Έτπα ΑΜΕΑ) ΤΕΗΡΙΟΝ. 

π {π]5 πιαπ, ἑοιοβίτπς {1ος {π]ησς 
σ]οτθοξ 7ο αοοςθθ Εΐπι; 

16 Νο, που γε Πετοᾶ: {οτ 1 
βοπύ οι {ο Ιήπι; απᾶ 1ο, ποὐλίηο 
ποχίἩγ οἳ ἀθαί 15 ἆοπθ ππίο 
Εΐπι: 

16 Ἱ π]]] Πιεγοίογθ οαςίίςο Ἠ]πι, 
απά το]εαςο Λόπο. 

11 (Έου οἳ ποσθεςίγ Ἠθ πιηςί 
χοίθαξο οπ6 πηπίο μοι αὐ θ] ο 
{εαξί.) 

18 Απᾶ 1Ἠ6γ οτἷεᾶ οι α]] αἲ 
οπος, 587ἱΠ6, ΑγαΥ η 15 πια, 
απά τοἼθαξδο ππίο ας Ῥαταῦρας : 

19 (Υπο, {ου α οθεζαῖη εοά1ῖοι 
πιαᾶο ἵπ 11ο οἵοσ, απᾶ {07 ππαγᾷς», 
γγας οαδῇ {πίο Ῥτἱδοη.) 

20 Ῥϊαΐο {λετοίουο, π]]]ῖηο {ο 
το]θαςθ «θβιβ, 8ρᾶΚθ απαῖπ {ο 
Ίῃοπη, 

91 Ῥαΐ ἴμπεγ οτιεᾷ εασίης, Ονι- 
ο ᾖόπι, οτποῖγ λα. 

23 Απᾶ Το εαῖᾶᾷ ππίο 116πα ἐθ 
ΕΠήτά πιο, ΤΗΥ, παί οτΙ] Παίῃ 
μθ ἆοποῖ ΤΙ ]ανς {οππᾶ πο 68156 
οἳ ἀθαί]ι απ ΠΠ; Τ πΙ]] {πογοίουθ 
ομαξίςο ἡήπα, απά Ιεί ἠύπι αο. 

3δ Απᾶ αγ ποτο Ἱηδίσηῦ πια 

αβΕΕκ ΤΕΣΠ. 

τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον, ὧν 
κατηγορεῖτε κατ αὐτοῦ. ἀλλ᾽ 
οὐδὲ “Εζρώδης' ἀνέπεμψα γὰρ 
ὑμᾶς πρὸς αὐτὸν, καὶ ἰδοὺ, οὐδὲν 
ἄξιον θανάτοῦ ἐστὶ πεπραγµένον 
αὐτῷ. 19 παιδεύσας οὖν αὐτὸν 
ἀπολύσω. ἵ ᾿Ανάγκην δὲ εἶχεν 

ἀπολύειν αὐτοῖς κατὰ ἑορτὴν 
ἕνα. 1 ἀνέκραξαν δὲ παµπλη- 
θεὶ, λέγοντες, Αἷρε τοῦτον, ἀπό- 
λυσον δὲ ἡμῖν τὸν Ἀαραββᾶν: 
κ. ὅστις ἦν διὰ στᾶσιν τινὰ γε- 
νοµένην ἐν τῇ πόὀλει Καὶ φόνον 
βεβληµένος εἰς φυλακήν. 3' Πά- 
λιν οὖν ὁ ΠΠιλάτος προσεφώνησε, 
θέλων ἀπολῦσαι τὸν ᾿]ησοῦν. 
3] οἱ δὲ ἐπεφώνου», λέγοντες, 
Σταύρωσον, σταύρωσον αὐτόν. 
35 0 δὲ τρίτον εἶπε πρὸς αὐτοὺς, 
Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος; 
οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὗρον ἐν 
αὐτῷ: παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἆπο- 
λύσω. 3ὃ Οἱ δὲ ἐπέκειντο φω- 

1 (πο {οσ α ορτίαϊη Μἰπδυντθοίίοι 

ΒΒΥΙΡΕΡ ΥΕΛΡΙΟΝ. 

{οαπᾶ πο οιἶπιο ᾗπ {5 πιςη, 

-α5 {ο {θ ἠήπας :οΓ πνμΙος ο 
8οσπςθ ῆπι; πο, που γεί Ποτοά; 
{ος 1 5οπύ γοι {ο Ἰήπι, απᾶ Ὀθ- 
μο]ά, ποίλῖης πονίῃγ οἳ ἀθαῖῃ 
Ἠαῦμ Ῥεεπ ἄοπο 20 ἀπ; 
σφ]], {λογοίοτο, οἸιαδήςο, απᾶ 
γείθᾶ5θ, Ἠϊπ. (Πο δ πα 
πθοθἜδανΥ (παῦ Ἰο αΠοπ]ά 16- 

σαξθ οη9 {ο έμθπι αἲ ἐν {εαςῦ,) 

Απά Ώπογ οτ]θᾶ οαῦ αἱ] αὖ οπο8, 

εαγΊησ, Άτα ΨΜΙΙΏ 1Η5 παη, 
απά τ6ἱθᾶδθ ἰο τς Βάταβνας; 

μα 8 

πηαᾶθ ἵη ο οἱ, απᾶ «Τ0Υ τπΙτ- 
ἄεν ἆμαά Ὦουη σαξὲ 1π{ο ϱ0ἱ5ο.) 
Ῥ]αΐθ, {λαεγείοτα, «π]θ]ης {ο 

χε]εᾶδο «6518, ΕροΚθ {ο ενθπι 
(ασαίη. ΕῬιΐέ ἴεγ ονεᾶ οτί, 51 
εαγίησ, Ογιοῖ{γ {ὁ ονιιοίγ τη | 
Απά ο εα]ᾶ {ο ᾖἼθπι {ως ἠἠχγᾶ 3 

πιο, Ηγ, σ]αί ον] Ἠαίι Ἠθ 

ἄοπολ 1 Ἴατθ {οαπά πο 50γίπιθ 

ποτ οἱ ἆσαί]ι {π ᾖήπις { 1, 
ἠεισ[ογθ, οΏαδίήδθ, απᾶ {γεθαρθ. 
Ἀϊπ, Απά Σύιού πχσθᾷ γι 28 
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χ “ρήπιο; αἴτιον. 88 ποῖθ ο, 

Ὑ ασᾳδ ο ἴμο πας” 

Εἰιοα]ά ο α[σίσεα. 1 15 5ο πιχ]κοᾶ Ὦσ Τ18ἱτγα]]. 

{Περὶ τούτων ἵα ππᾶρτείοοᾶ ἵη ἐς {θχζ. .Βἱοοπιβεὶά ἵ οῬεο]είο, 
(. Τορῦ., Θαρρ]οπιοηίαὶ Ἡ οἶαπις). 

α «ΟΕ πημοὮ τ”.. ὧν. 
Ῥίαἷς,, ΒΑΥΝΥΟΓΡ. 

σ «)τ Είπα”. αὐτῷ. 

Ἓγαἷοί, Ῥοηψμ, ΦαΥΤΟΤ. 

Τηῖς ροπέοπος ἵς α οωρρίσπιοπί, απᾶ 

Ιζαπᾶτϊοῖς, Μ., βοατ]θεῖ, Νοχίου, Ῥεπ, 

Κοπά., Αησας, ΓΠοπι., Θμαιρθ, Φοατ]αί{, 

Ῥο]σ., “ναη θα." ο ὙΓαίία, ὅ γοη 

(1θχ., ἴη οεγζο). 

ο Ιοτ 

{{α[ἰετσεα. 

κ Τοπομίης ” 

ου, Μ. 

δ Ἡ Ἱηδαττεσίίοη ;” στάσιν. 

ἸΜακεί, Ῥεπα, Μ. Θο ἵπ ρατοΠε] (1. Υ.) Μαι]ς 15: Τ. Ἐοῦ. 

4 « Ἠπᾶ Ῥθες οαξῖ ;' βεβλημένος. 

ἴοη, Ῥεπη, βαπγεν, Τη6]σναο]]. 

υγ Κοπᾶ., Ἠ)αἷκοῖ,, Θοατ]εῦῖ, Οαπιρ. 

9 ο γο]ηης ; «έλων. 
«ης ” ἵ6 πο ευ(Ποϊεπί]γ είτουρ. Ἐοῦ. (Τεχ., Φέλω) : 

Ἠγεξίεγ, «ΑηραἽς, Ἔλοπι., Βοαχ]είέ, 

. 
ΔΑ διὰ ἵδ απάετείασά, Ῥείοιθ φόνον, “ον” 18 

31. Άπρας, εεασ, 1Μοἵ- 

πο ρ]αρετ[θοῦ ἴθηςδο 16. Ἱιβεᾷ αἶδο 

Ὑγαικεί,, Πασφρε, Νοτίου, Ῥεπα, Φα1- 

μπι Οπ 116 τοπᾶθιῖης οἱ ιο Β. Ῥ., Β]οοπαῇ (Ν. Τεεί.) 8αγς : 
« Ἠοπῃ 5ο] α 56Π56 οαη Ὦ6 ἀθίοπᾶσά, 1 5οο ποῦ; παγ, 1δ πια ὃς 

εαὶᾶ {ο Ῥογάςι οἳ αὐφατᾶίίψ, Τὸ εἰιοα]ᾷ 666πι ναί, αοσοτάῖης Το 

ἴηο ορἰπἰοη ΟΓ πιαΗΣ αποϊθηξ οοπιπιεηΜαίοτβ, αὐτῷ Ἰθτο (α5 οίει 

ἵπ πο απρεῖς πν]έοτε) ἵς {ο Ῥᾳ ἰαίκοη {ος ὑπ αὐτοῦ: ἴπμο σεεπρα- 
γμένον Ὀεῖπο ππᾶειείοσᾶ οἳ «εσας, ποῦ οἳ Εαίθ.” 

α««φῄ]]--«ομαςήςο αᾶ τεἶεαξδο Ἠΐπῃ ;” παιδεύσαε---αὐτὸν ἄπο- 

Λύσω. Ἐαπᾶ, Μ. Ὦγ ἐς ατταπσεπιευύ, {πο εαρρ]επιεπίαυγ 

«ελίην” Ἱ ἀτορρθά 38 5αρογβησαβ. 

. Ιὸ τας Πθοθβδατγ:” Ἀνάγκην---εἶκεν. Οαπιρ., Ῥἱοῖς, Ἐεπᾶ., 

ΝΜ. Ἰνονίαα, “«θγα ποοθεβατίο” «Α6 αἩ αἱθυπαίίνο, “θ α8 

οὐ]σεά” 8ο 8. Ἑν., “Ἡ δῑαῖέ οὐ]ίκόι”. Ώο Ἰγοίίο, “ου παν 
βαἸια] ρα. Έαρου (1ος. : “Τηρίο, αγρεο.” 

“Το περ.» 

{ αρσθίῃ Τάλιν. Της 16 ενα Ῥτοροτ οτᾷστ, αοσογᾶῖης {ο ος 

δις Ἰοριεπᾶι. ο Βοαχ]εῦς, Γαἰκε, ἸΜοτίοη, Ῥθηη, Θα1976Γ. 

δ αΗήπ ιο φαρρ]επιεπί οἳ 11ο Τ. Υ., 19 βαρειβαοις αἴίοτ 
μ οπποϊ{γ.”. Τὸ επίεεβ]ες ἐς φοπίθησθ. 

Θοο ν. 4, ποῖθ ο, 

66 ποίθ 7. 

δ ο ογΊηρ:”. αἴτιον. 

1 ασ]. ολαξῆςε ;”. παιδεύσας. 

} «πτοἷθαςο;”. ἀπολύσω, 35 1η . 16. : 

κ {μου αγαθά 1” ἐπέκεωτο (4ςρ. ποῖᾶ, Ἱπρατί). Ἐεπᾶτίοξ. 
Βο]ιοῦέ, “ ατσευαπί”. ἈΒτθίβο]. (ἐπέκειαι): "' Ἐταπδϊμτο, Ίμιο, 

98 :38, Ἰωζαθαπί” Όυπραν (Τκ.): “Το ρ688 3Ρο, {ο Ἀγροι” 
«Το το ἠηβέαπή” 16 σμβο]είς, 



τΕΒ αΟΡΘΡΗΙ, ΑΟοοΕΒΡΙνΝα Το ΟΌΚΗ.- ΟΠΑΡ. ΧΣΧΠΙ. 226 

κικᾳ 4ΑΜΕΘ ΥΓΠΡΙΟΝ. 

ὶοπά νοῖσς», τεαίηπσ [ναί Τε 
πσ]ιέ Ῥο ογαοϊᾖθά: απά {1ο γοῖσθς 
οἳ ὄμαπι, απᾶ οἱ έλο ομ]θί Ῥη]θςίς 
Ρνετε]]οᾶ. 

24 Απά Ῥῆαίθ ρανο ΒοπΊθηοθ 
Όιαξ Τό εποπ]ά ὃ6 αξ (Π16Υ τθφπ]τεᾶ, 

25 Απᾶ Το το]θαξθᾶ απῖο {ιαπι 
Ἠϊπι τας {ου εοά]οπη απᾶ πιατάθυ 
πα5 οαςὺ Ἰηΐζο Ῥείδοη, πΊοπι {16Υ 
Ἰαά ἀθβίτεά; Ῥαῦ 1ο ἀε[λνοτθᾶ ἆ1ο- 
505 {ο ἐἰναῖν 1]. 

26.Απᾶ α5 [που 16ᾷ Ἠϊπι απαγ, 
6θυ Ἰαῖά ο]ά αροῃ οπθ Βίπποη ἃ 
Οντοπίαῃ, οοπιῖπσ οα{ οἳ {16 οοτ- 
0, απά οἳ. Ἠϊπι 116 ]αἱᾶ ἴ]ο 
οτοβ8, έλαῦ ο πϊσΕ{ Ῥδατ οἱ αξία 
{6δ1β. 

27 Απά λογο {οΠοπεᾶ Ἱϊπι α 
στθαί οοπιραπΥ οἱ Ῥθοβίθ, απᾶ οἱ 
ποἵηθῃ, π]]οὮ αἱδο Ὀοπαί]εά απᾶ 
Ἰαππεπίθά Πϊπι, 

38 Βιῇ0 ζθδις {αγπίης απ{ο ἔλαπι, 
εαίᾶ, Ώαιο]ιίους ος 1ετιδα]θπι, παορ 
ποῦ {ον πως, Ὀπς γδῬρ {05; Τοῦγ- 
βοΐτος, απᾶ {ου γοιν οἰή]άτεη. 

99 Ἐου Ὀε]ιο]ᾶ, ἴπο ἆαγς αἲθ 
οοιῖησ, ἵπ. ᾖλο ποηίο]ι ου αἶια]] 

απΕΕΚ τΕΣΤ. 
ο / . ΄ 9 Δ 

ναῖς µεγάλαις, αἰτούμενοι αὐτον 
μ. 9 , ο 

σταυρωθῆναι' καὶ Κατίσχυον αἱ 
- ω 3 / 

Φωναὶ αὐτῶν καὶ τῶν ἀρχιερέων. 
ο δὲ ΠΠιλάτον ἐπέκρινε γενέ- 
σθαι τὸ αἴτημα, αὐτῶν. Ὁ ἀπέ- 

/ 

λυσε δὲ αὐτοῖς τὸν διὰ στάσιν καὶ 
φόνον βεβλημένον εἰς τὴν φυλα- 

κὺν, ὃν ἠτοῦντο" τὸν δὲ ησοῦν 
παρέδωκε τῷ θελήματι αὐτῶν. 

20 ΔΝ ε 5 / 3 Χ 
Λαὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτὸν, 

, / 

ἐπιλαβομενοι Σίμωνός τινος κυ- 
-. 3 / 5 . 

ρηναίου τοῦ ἐρχομενου ἀπ᾿ ἀγροῦ, 
.Ν / . αν Δ / 
ἐπεθηκαν αὐτῷ τὸν στανρον, φε- 
ρειν ὄπισθεν τοῦ ᾿[ησοῦ. "'. ἶκο- 

/ Δ Ό Δ υ 

λούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος 
α - . ὤ ἃ τοῦ λαοῦ, καὶ γυναικῶν, αἳ καὶ 
/ 3 / / 

ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν. 
28 Ν λ ΔΝ κ. ε 

στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς ὁ 
- 5 / 

᾿Γησοῦς εἶπε, Θυγατέρες “Ἱερου- 
Δ Ν / 55) ν 

σαλημ. µή κλαίετε ἐπ έµε; πλην 
315 ς Δ / Ν ΣΧ Δ 
ἐφ ἐέαυτας Κλαιετε καὶ ἐπὶ τα 

/ 5 - 29ο Ε Ν 3/ 
τέκνα ὑμῶν. ὅτι ἰδου, ἔρχον- 

« / 3 ων ο / 

ται ἡμεραι ἐν αἷς ἐροῦσι, {ακά- 

ΕΕΥΙΡΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

]οιᾶ γοίοθς, Ιάσπιαπάΐπς "'ἴ]αῦ 
Ἡθ εἰοα]ά. το ονισϊπεᾶ; απά 
π]οῖσ γοῖσον απά οέᾖοσε οἱ ἴ]α 
ο]ίαξ ῥτῖθδί5 ργοναϊ]θᾶ. Απᾶ 
Ῥϊ]αΐο ρᾳρο]άσά εἰ]λαί 16 εποπ]ά 
Ῥο ἄοπο ταοσοτᾶῖπο Το ἠαῖν ἆ6- 
πιαπᾶ. Απά Το τοἰεαβθᾷ οἨϊπι 
πιο [ου Ἰηβιττθούίοη απά πιπτάες 
εμαᾶ Ὄδοι σαδί Ιπίο {ο Ρ115οἨ, 
πηοπι "πο Ἰαά ἀθιπαπάθά ; 
Ὀαῦ "6 ἀθμτοτοᾶ πρ ὦοεας {ο 
Ενας π]]. 
Πίπι απαγ, "Π6γ Ιαῖᾶ Ποιά οἳ 
0Π6 ΘἰπιοἨ, α Ογτοπίαη, οοπιίης 
"Ώοπι {1θ οοη(}Υ, απᾶ οἩ. Ἠ1πι 
Όπου Ἰ]αιά πο οτ055, ἰμαί Ἰ6 
πιὶσΕί Ώθαν {έ α[ίον ὀθδᾳς. Απά 
Ώιοιο {οἩοποά Ἰϊπι α στθαί 
σπιη]Πἰπᾶο οἳ ἴμο Ῥοορίθ, απᾶ 
οἱ Ἴποπ]θΠ, Πο αἱ5ο Ὀοπαῖ]οᾶ 
απᾶ ]απιοπίθᾶ Ἠϊπ. Ῥπαέ ὦἆορι5, 
ἑατηΐης {ο ἰπεπι, 5αἷά, Ἡαιο]- 
ἴους οἱ ὁ6ττξαίεπι, Ὑοορ πο {ο 
πθ, Ῥα6 πεορ {ον γοπτςε]τος, 
απά {ου τοις ομ]άτεια. Έοτ 
Ρε]ο]ᾷ, ἴ]ο ἆαγς αγθ οοπῖπο ἴπ 
αμ]οῦ 116Υ π]] εαγ, "ἨἩαρρτ 

Απά α5 ἴἨαγ Ίος 1 

4 

1 α ἁρπιαπάίης ;’' αἰτούμενοι. 

ου, Μ., Γζεπάν]οῖς, 

Ἀ ο ᾖ]λρῖς γοῖρρςς”. αἱ φωναὶ αὐτῶν. 

Νονίου, 6η, Μ. 

ο «{λουρ” Ὑ/ακοί, Βοστ]είδ, Νοτίου, Οαπρ., Ὀἱο]ς., Θαπγεν, Μ. 

Ιζεπᾶ., ἄταγ απᾶ ῬΕεομΥ (οι Απσταθ), » ««ἀαρ]άςθα :) ) ἐπέκρινα. 

Ἠοτίοη, Μ. Ῥ]οοιέ (Ν. Τοδῦ., ἵπ 1ομο) : 

Τῃο ποτά ἀθιοίες ἴἶιε Ηπα] αζ]πάϊομίίου, οὐ ἄεογθθ, οἱ α ]αάσε,” 

α αλα ἡ5 θλοπ]ά Το ἀοιπο ;” 

Τ]οπι., Ἰδείθγ, Μ. 

Ἠϊοίενα;” Ὦο πού, “ ἄασς- -σεσομείιεα 

γένομαι) τ " ΟΙ νο τὴ] ος Ρρἰεαδατο οἱ ΗΥ 916 {ο δὲ άοπε, |Τιιί- 

Λεάν--αἴτημα, Ὠπικο 25 : 24.” 

τα αρροᾷῖης {ο οὶν ἀεπιαηά ς” αἴτημα. 

««ῃασοἩ Ίλτεπι Ὑοτ]αησαι ” (" αοοοτάϊῖης ἴο οί τειιοςί ”). 

είς γεηάθτίπς, κατὰ Ἱς 5αρροβεά {ο ῶθ παᾶειείοοᾶ Ῥείοτθ τὸ αἴτη- 

Ἔτοιι νο οοηπεοίοηυ Οἱ αἴτημα η αἰτούμεροι (" ἆε- 

πιαηᾶῖης 3} 16 ἵς οὐσίοις ἡμαῦ 16 αλου]ᾶ Ὦθ τεπάετεᾶ “' ἀεπιαπᾶ,” 
μ Ἐπαρπαῦ. α΄ γεφωϊγοπιεηί, ἀεπιαπᾶ, 11ἷθ 

98 1394." Α5 απ αἰθγηαίτο τοπάειίης οἳ ἴ1θ Ῥαβεασε, “ Ἡπαί 

μα. 

Ῥοῦ. (1με5., αἴτημια) : 

ἴιου ἄοπιαιᾶσᾶ αἸιοπ]ά Ὀο ἆοπθ.” 

Βου]είς, 

5. Εν.  ἀεπιαμάασῃέ ” ΤαΙ., 

Ῥοῦ. (1μοχ., ἐπ ἴουο, αἰτέω), Ὦ πηῦαχ (16σ.). 

αν «λος Ὦρ ολου]ά Ὦο οτιοἰΠεά / αὐτὸν σταυρωύῆναι. 

ὙΜοβίογ, ΤΝ αἷκαί,, Νοτίου, ΈδηἨ, ΘΎγαυ, Μ. 

Ἐαμά,, Απσας, λαοί, 

γενέσίλαι. 

Ὁ, Έτ «ΓΔ οκέοαίό 3 156Υ, “απο 8 

ἍΓαχεί., Οαπιρ., Θαν- 

. ἁἰππαπάσπᾶο.” 

Κοπά., 

ε]ιζίοσπζο ἀεογευή. 

τυθ]]. 

οι. 

Ίπο {ῑμς υγουᾶ. 

κε ΠρΠ;” ἀπὸ. 

πι ἐκ (Ψ ου ος”). 

Τπεἰνα]], Μ. 

Βοαμ]οτ, Λησας, 

βο]ίο»”. Ἐοῦ. (1εκ., » 

Μ. Ῥο ἸΜοιίς, 

Τη 

ἁποταπιπηα{ἱσα]. 

δ Ἡαρργ ο” 

σ «πιπ]ἡαᾶρ;. πλῆθος. 

Ῥ]οἷς., Θ4γος, ΝΤ., Τε] ννα]]. 

πο πιθι ἵπ 1ο Ν. ΤεῬῦ. 

ᾖ{ακάρεαι. 

16 19 ποῦ 

Φορ ποίο ἆ. 

Βοο ν. 25, ποίθ, 

Φ6ε οἩ. 9 : 44, ποῖθ. 

. Αὖτοξς οἳ ει Τεχύ. Ἠεοσρί. (αξίθ ἀπέλυσε δὲ) 18 οππος]θά 

Ὦύ ἀτίεεῦασΗ, Τεοηεπάοτ!, Κπαρρ, Τμεῖς, Βοἱοίσ, Καϊπα], (δ- 

8οἳθῃ, αηᾶ Ῥτασ]κοίεα Ὦγ Τ{ήπιαππ ππᾶ ΤαοἹπιαπο. 

Ῥ. Βοποίῦ 8.78: “ Ωποά Ρροβῦ ἀπέλυσε δὲ να]σο αἀάῑίας αὗτοῖς 
(οκ Μαϊ. 2ῇ : 26, λπατο. 15 : Ἠδ) οιπι πΙεςὈ. αλίσαας οπισίπιας, 

ριωθυη/ίέρας Ῥοτπια]ῶς οᾶᾶ. (Ἰ απο.) ταις., Ῥσσα. Ροἱ., Μεπαρῃ., 

Βαμίᾶ. (Ῥλῆος. οππι οΌε]ο παρα), 2 Πτῖς Ἰα{1.” 
τα ᾖαᾷ Ῥοςη οαςέ;” βεβλημένον. 

α {ιο παά ἀρπιαπάθα ;”. ᾖτοῦντο. 

σ “πο ἀε]νογοᾶ πρ”. παρέδωκε. 

να {αγ ]αϊά Ἰχο]ά οἱ; ἐπιλαβόμενοι, 

Ετεβεηῦ Ίδασθ τεηαἶτες “Ίασ Πο]ά οἱ Ιηδίθαᾶ οἳ “αγ Ἠρὶά 

Βου] {ονης, “ ο) απά “ οἩ,” οσσοαν ἵπ ἴ]θ Ἡ. Ῥ., ἵπ τοπᾶσν- 

θε Ίο 20 : 20, 26. 1 Τῖπι. 6 «12. 

Τηή6 ρτεροβϊΜίοη εἰου]ά ποῦ Ὦο6 οοπ/ίουπᾶεά 

πη 

Θλατρθ, Ο8ΠΠΡ., Τ1ε]- 

Κεπᾶ,, Οαππρ., Νοτίου, Ὠ]οι., ΒαΝ7ΕΥ, 

Β6ο οἩ. 1 : 46, ποῖθ. 

Ὀλατρο, ΤΠοΠΙ., Οαπιρ., Νοτίου, 
Βο ν.1. ἸΤ]ΐ6 πγοτᾶ οσσανς ἐΒϊτίγ- 

10 6 τεπᾶετεά “πιπ]ή (πάς. ἵπ 1 

Ἡ, . ἵη Αα]! 93565 οχοορί Ἠετθ, απᾶ .Αοαΐς 28 : 8 (ἡ Ῥαπᾶ[ο ”). 

5ο”. οἳ Έιο Ἐ. Ὁ., Ῥαΐοτς “πήσΠρ” 16 βαρεγβπους απᾶ 

Οπισέοᾷ Ὦγ αἲ Ιαἴετ Ῥης. ἱγαπδίαίους. 
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ΈΤΝα ϐΑΜΕΡ) ΤΕΠΡΙΟΝ. 

Βασ, Ῥ]θβδοᾶ αγε ἴἶο Ῥαττετ, απά 

τς ποπιὈς ὑμαῦ πογθν Ὀατθ, απᾶ 
ιο Ῥαρς υ]ήο]ι πονος σατο 5αοῖς. 

80 "μεν δα] ευ Ὀοσίπ {ο 
5αΥ {ο ἐἶνο πιοαπίαίης, Ῥα]] οἩ τς; 
απᾶ {ο 119 Ἠ1]]ς, Οονας 6. 

51 Ἔου 1 αγ ἆο 1ἶνοςο ἑήπσς 

ἵπ α ϱτ6θη Ίπθθ, ψ]ιαῦ εἶα]] Ὦο 
ἆοπθ 1η {πο ἆῑγ ὃ 

ὃδ Απᾶ (ἶθγο Ἠ6ιθ αἱδο. ἴπο 
οἶνθτς, πια]ο[ασοίους, 16 πι Ἠϊπη 

«το ο Ῥπῦ {ο ἆθαίμ. 
88 Απᾶ π]ον {ου ποτο οοἵαθ 

το 119 Ῥίασς π]ίοι 15 οα]]εᾶ Οα]- 
τατγ, ἤιθτο ἐλεγ ογποἰΠθᾶ Ἠάπι, απᾶ 
ἀιθ πια]θ[αοἴοΥς; 916 09 ἴπο τὶσ]ιέ 
Ἰαπά, απά ιο ολοι οἩ {πο οἱ. 

94 Τμ6η δαἷᾷ ᾖθδας, Βαίλου, {οτ- 

Ρΐνο επι: {ον 116 Ίου πού 
σ]αῦ {ευ ἆο. Απά {Π6γ Ῥατίεᾶ 
Πἱ5 ταἰπηθηῦ, απᾶ οαςί 1ος. 

96 Απᾶ Ἔιο ρθορίθ 5ἰοοᾷ Το- 
Μο]άϊης. Απᾶ {πο γα]θυς αἱξο πηῖί]ι 
ἴπεπι ἀθτ]ᾶςεά ἠέπο, δαγίπς, 9 8αν- 
ο οἴμοτς; 1εύ Ἠϊπι βαν ]ήπησα]{, 
1 Ἡθ Ῥο Οὐτ]ςί {ο οἵιοξοη οἳ 
αρά. 

86 Απάᾶ {ο βο]άΐευς αἱ5ο πηος]ς- 
εά Εΐπα, οοπ]ῖης {ο Ἠΐπι, απά οΠςγ- 
πο Ἠπι γ]πθραῦ, 

87 Απά κσαγίπα, {εξ νοα ὂο 
ιο Κῑπρ οἱ {λε ὦ6π5, 8879 {Ἠγ- 
5ο]ή, 

ακξδΕηκ ΤΕΣΤ. 

ριαι αἱ ,στεῖραι, καὶ κοιλίαι αἳ 
οὐκ ἐγέννησαν, καὶ μαστοὶ οἳ 

κ ἐθήλ ὃ0 οὐκ ἐθήλασαν. τότε ἄρξον- 
/ - 3 ΄ 

ται λέγειν τοῖς Όρεσι, Ίμεσετε 
312 ε - - - 

ἐφ ἡμᾶς' καὶ τοῖς βουνοῖο, «κα- 
/ ς . σ ο) 

λύψατε ἡμᾶς. δὶ ὅτι, εἰ ἐν τῷ 

ὑγρῷ ξύλφ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν 
. ”π- τῷ ξηρῴ τί γένηται; γον- 

το δὲ καὶ ἕτεροι δύο κακοῦργοι 

σὺν αὐτῷ ἀναιρεθῆναι. 
ἑ / - Ν 

56 Ἱαὶ ὅτε ἀπῆλθον ἐπὶ τὸν 
/ Ν / / 

τόπον τὸν καλούμενον Ἀρανίον, 
3 ο 3 / Χ ΔΝ 

ἐκεῖ ἐσταύρωσαν αὐτὸν, καὶ τοὺς 
΄ Δ λ 3 α 

κακούργους, ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν, 
ἃ δη 3 ευ - ς Ν ὂν δὲ ἐξ ἀριστερῶν. ὁ δε 
Ώ -. ο , ” ' 
ησοῦς ἔλεγε, Ἱ]ατερ, ἄφες αὖ- 

-ν Δ - 

τοῖς. οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι. 
/ Δ χο {4 9 

«4ιαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὖὐ- 
- 3), -- Ε φ 

τοῦ, ἔθαλον κλῆρον. ὃν καὶ εἷ- 
μα Ν ο 

στήκει ὁ λαὸς θεωρῶν. ᾿Εξ- 
εμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες 
σὺν αὐτοῖς, λέγοντες, "Άλλους 

ἔσωσε, σωσάτω ἑαυτὸν, εἰ οὗτός 
3 ε ρα Ν ς -ν - 

ἐστιν ὁ «ᾱριστος, ὃ τοῦ Θεοῦ 
/ 5 , ἃ - 

ἐκλεκτός. ὃν ᾿ Ενέπαιζον δὲ αὐτῷ 
, - / 

καὶ οἱ στρατιῶται, προσερχόµε- 
5/ / 

νοι καὶ ὄξος προσφέροντες αὐ- 
- η Ν Φε 

τῷ, ὃν καὶ λέγοντες, «1 σὺ εἳ ὁ 
Χ . ο 

βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων, σῶσον 

ΠΕΥΙΡΡΡ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

Βι6 Ῥαγτοι,” απᾶ 1ε ὙΟΠΤΒ 

π]ο] πουο" Ῥοτο, απά {λε 
νργοαςίς γγ]ήο]. πονογ «οασ]]οά. 
Τ]μουῦ. 116Υ πΥΠ] Ὀερίῃ {ο δαΥ {ο 

νο πιοπη{αἱθ, Β αἲἱ οἩ 15; απᾶ 
{ο ἔἶιο 1115, Όοτοτ τς, Έου 1 

ἔπογ ἆο {θσο {ἐήπος ἀέο ἐς 
στθθη θο, πας υ]] Ὃο ἄοπα 

{ο ο ἄπνγ2 Απᾶ {λογο Ὑθτθ 

8ἱ6ο πο οίλμοτβ, πια]ε[αοίοτβ, 

1σᾷ πΙ πι ἴο ο ρπύ {ο 
ἀθαωίμ, Απά πΏθῃ. 1Π6γ οὔπιθ 
{ο ἴδ Ῥίαοθ πλ]ίοι ἶς σαϊ]οά 
εοΚη]], έμεχο πε ογποῖῇθᾶ Π]πι, 

απᾶ {6 πια]ο/α6{οῦ5, οηο0 ἔαί {16 

τὶσμὲέ Ἠαπά, απά {μθ οἶμετ αὖ 

ἴλλο 1680. Τεν πό οδυς σαἱᾶ, Έα- 

μου, {οχρίνο ἴμεπι; Του ἴπεγ 
Καοὶ ποῦ π]ιαί {μεγ ἄο. Απά 
μανίπς Ῥατ[θά 5 Ισατπιοπίς, 
Ε16γ οαςέ 1οΐ. Απά ιο Ρθορ]ο 
βίουά Ἱοοκίπο οἩ. Απᾶ ἰπθ 
γα]6ς πα ἔμθπι χδοοβεά αἲ 
ἠΛέπι, εαγΊπα, Ὠθ 5ανθοᾷ οἴμεια 
θέ Ἠϊπι δατο Ἰήωωσθ] η ο 15 

ὑιο Αποϊηισοά, ο οποδεηῃ. οἱ 

αοά, Απά ἴμο φο]άϊοι αἱδο 56 

πιοοκοᾶ Ἠΐπι, ποοπιῖπσ πθαν, απά 
οὔοιῖπο 1ήπι γ]πεσαν, απᾶ δαγ- δΊ 
ἰμα, "Ἡξ Όλοι αγί ο Κήπο οἳ 
ἴιο 5ενς, 5ατθ {]γεδ]{. Αιιά 88 

ὃ α Ῥγθαςδίβ: Ἰ μαστοὶ. 

56 οας]ε]θᾷ :”. ἐθήλασαν, 

οορῖεᾶ {τοπα Ἡατῖς. οἳ Μ[α]ς (15 : 11): 

φιιζζο) «βίο δµοβ ο ἸλάᾷςΙΙ. 

οὐβο]είθ.” 

4 α {ο {πθ ρτθεν ἴπερ;” ἐν τῷ ὑγοῷ ξύλῳ. Τγηᾶα]θ, 6έπενα, 

Ἐαμᾶ., Δπρβαβ, Μ. 9 ΤΓαίίθ, “απ ϱγὔπει Ἠοἱσθ.” 

Ῥα, 1 «8. Ἐκεῖς. 40 τ4π. Ὥοεσῖ]νς. 6 8, 

94ο 16 ἆγτ” ἓν τῷ ξηρῷ. 

{« οκ] ,” Ἀφανίον. Ἔποπῃ., 

εαπῖσ πρ. απε]αίους, Ῥγυἁα]ς, οἵο, 

5 «οἱ» ἐκ, 96 Τί 1 : 11, ποῖθ. 

κ πεις εοἱᾶ ;”. Ἰησοῦς ἔλεγε, Τὸ ἄτεεὶς οτᾶθτ {5 199 πιοδέ 

Ἐεπᾶ., ἸΝοεῖςεψ, Ῥοατίείς, ἸΓαἰκεβο]ά, 

Οωπηρ., Νοχέοῦ, 8αΠ76Υ, Αησας, Ν. Θες σἩ. 11 : 27, ποίς. 

Τ19 {οΠοπ]πρ ποίθ οἩ {6 ποτὰ 18 

« Ἠοῦίπεοι, ηλάξω, «ἰο 

«Το βἶνο αποῖς᾽ {5 οπτε]γ 

6ορ Ἰα5έ Ἰοίθ, 

Μαι, ἹἈογίοα, ῬεηἩπ, Μ. 

« Ορ]ναγ”. σας Ὀουτοπεᾶ {τοι Πιο Ὑπαἱραίο “ ολ]τατία” σι Όλο 

} κ ]ρο]ίπς οἳ ς 
Νογίομ, 

Ἴοοί οη. οἳ αἴ.” 
Ο0οπιραο 

16 : 14, ποῖθ. 

1 «1 ης 19” 

Φ6ᾳ οἳ, 4 : ὃ, ποίθ. 

π «ρρπ]ης Ώρας: 

ἰο απἰλοτίζο 1ζ. 

5θο οἩ. 4 : ἃ, ποῖθ. 

παύαναὶ οπθ {ος ἔπο τοηᾶσίπς. 

Ἠγα]κεί,, Οαπιρ., Νοτίου, Ὀἱοῖς., Φαγος, με ἰννα[. 

1 σργηιθηία;  ἑωάτια. 

Ματς 15:24. ἆομη 19:25. Άπσας, ἸεδίοΥ, ΒοστΙείέζ, Ῥεηπ, 

6απιρ., Κεπᾶ., Το]να]!, Μ. 

δεωρῶν. 

Φο (Ε. Ῥ.) Ματς 15 : 40. 

κ Βοοβδᾶ αἲ ; Ἐδεμυκτήριδου. 

εἰ οὗτός ἐστιν. 

προσερχόµενοε. 

Ἡ, Ύ. πας “μπα (ποῦ ἐἰαλοίσες), πα λοπέ αηγ ἠήης ἵπ ἐς ἐβχὲ 

Μ., Κεμᾶ., Ὁπαιρθ, οα]οῦέ, 

Βο ρατα]εῖς (Ε. .), Μαιν, 21 : 95. 

Βματρο, Φοατ]θυέ, Ἠμα[κεί, Ῥεπη, 

1οῦ. (Ἠρχ., πι υογῤο): Το 

ἹΝοσίοη, Θ8ΥΥΕΥ. Θ66 οἩ. 

Ῥεπη, Ἰζοπᾶ., Νοτίοη, Ῥίοῖς, 

Φοο οἩ, 9 :12, ποῖθ, Τ]α 

αα ΤΡ 1ηοι ος 3 σὺ ο. Ῥοημ, ἹΝοτίος, Ὀἱοῖς, Κ.οπᾶν]οῖς, 
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κΙκα ΙΑΜΕΡ) ΤΕΒΘΙΟΝ. 

Ὦδ Απά α 5ρογβογ{ρΏοπ αἱδο 
νναδ υτθη οτ6υ Ἰήπι, ἵπ Ιοίΐέοις 
οἳ ἄνοε]ς, απά Τμαίΐπ, απά Ἠεῦεσοτη, 
ΤΗΙ5 15 ΤΗΕ ΚΙνα ΟΕ ΤΗΕ 
Ο8ΡΝΡ. 

8θ Απά οπθ οἱ {6 πια]θίαοίοτΒ, 
ψ]οῖι πνους Ιαπσθᾶ, γαῖ]οά οἩ Ἠΐπι, 
βαγΊπο, 1 οι Ῥο ΟἨτὶβί, βατο 
{1γεθ]{ απᾶ 5. 

40 Ῥυαΐ ο οἵπετ, απαπενίπα, 
τερικθά Πϊπη, εαγίπα, Ὠο5δύ πού 
ἔινοι {εαν (οᾶ, βδείπο {μοι αγέ ἵη 
Όλα σαιπο οοπάεπιπα[ίοη 7 

4] Απά πο Ἰηᾷεοά 1π50ἱγ; {ου 
πο τοσθἱνο ἴ]ς ἄπε τοπανγά οὗ οι» 

σξξΕΚ ΤΕΣΤ. 

58 2Ηῆν δὲ καὶ ἐπιγρα- 
/ 

σεαυτΟγ. 

φἠ γεγραμµένη ἐπ αὐτῷ γράµ-. 
µασιν Ἑλληνικοῖς καὶ Ῥωμαὶ- 

- .. - δ 

κοῖς καὶ “Ἠβραϊκοῖς, Οὗτός ἐστιν 
Ν . » 

ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿ Ιουδαίων. 
πο ο - 

ὃὃ Ἠϊς δὲ τῶν κρεµασθέντων 
/ ῃ / ον 

κακούργων ἐβλασφήμει αὖτον, 
ΔΝ ο Αα 

λέγων, «Εὶ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς, σῶ- 
Ν νε ο 405 

σον σεαυτον καὶ ἡμᾶς. Απο 
ΔΝ Δ ς [μά 3 / . 

κριθεὶς. δὲ ὁ ἕτερος ἐπετίμα αὐ- 
ο. / λ Α Ν υν 

τῷ, λέγων, Οὐδε Φοβῇ συ τον 

Οεὸν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ Κρίµατι 
ες, Ἡ καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως" 

ΒΒΝΙΡΕΡ ΥΕΠΡΙΟΝ. 

0η ἱπδοιϊρίίου 5.8 α1δο στ 
ἰοπ ονοτ Ἠϊπι ἵπ (ἀπθεῖς, απᾶ 

Ἰαὔβη, απά ἩΠερτον ἸΙαῦίστ, 

ΤΗ15 19 ο Ἐϊπο οἳ {μα 2915. 
Ἀπᾶ οπθ οἳ {16 πιβ]ο[αοίοτς 59 

πο πογο Ἀαπσθᾶ, πτον]]οά Ἠϊπι, 

εαγίης, "ΤΕ ίμοι ατό 1ο Αποζη- 
ϱᾱ, 5αγ6 {ηγεθ]ξ απά 5. Ῥαΐ 40 

ἤιο οἴμοτ, απθποτῖπᾳα, τορα]κοά 
πϊπι, εαγίπα, "Ώοξί ποί 6Υθπ 

Όνοι {δαν οᾶ, "θἴποῬ {μοι αγό 

"απᾶθ» {19 6απ1θ οοπᾷεππαἶοπ 

Απᾶ πε, Ιπᾶςεᾶ, Ια5ῇ1γ; {ον πο 4 
χεοθῖτο {6 ἆπο τοπατᾶ οἳ οἳσ ἀεοάς: Ῥαί Ορ πια αι ἄοπο 

ποί]]πο αηιΐρς. 
52 Απά Ἱο εδαῖᾶ απίο οὦθᾳτς, 

1ιουἆ, τοπιβπιόο6υ πιο Υθδ {μοι 
οοιπεςί Ἰπίο {Ἡγ Κἰπσάοπι. 

45 Απά ἆθφθι5 δαίά απίο Ἠϊπι, 
Ὑονί]ψ, 1 εαγ απίο θα, Το-άαγ 
Εἰα]ί Ίποι Ῥο πι πω ἴπ ρατα- 
ἀϊδο,. 

44 Απᾶ ἵδ τας αροπί {πο εἰπίῃ 
Ἡουν, απᾶ ἴἶθτο πας α. ἄατ]κηθος 
οσον αἰὶ ἴἶνο θα απ] ἐἶπο πΙη{] 
1ο. 

ἔπραξε. 
σοῦ, 

ἄξια γὰρ ὧν ἐπράζαμεν ἀπολαμ- 
Φ Ν λ 

βάνομεν' οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον 
43 9 ο 
Καὶ έλεγε τῷ Τη- 

ήνησθητί 
τά 5), 3 Φ "3. 
ὅταν έλθῃε ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 

: κ 
καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ 

4 Ν λ / ἔ / 
μην λέγω σοι, σήμερον µετ 

ἐμοῦ ἔση ἐν τῷ παραδείσω. 
4 Ην δὲ ὡσεὶ ὥρα ἕκτη, καὶ 

σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν, 

ἄθεεᾶς; Όαί ἰΠπῖδ πια αμ 

ἄοπο πούµῖπς αππῖδ. Απά Ἡθ 42 
ραϊά {ο ἆθδας, Γον, τ6πι6ΠΙΌΘΥ 

ππο, Ὢμθηυ ἴλοι οοπιθεί "1π {1Υγ 

Ἰποᾶοπι, Απά /6βας εαῖᾷ ἴο 49 
μη, «Τνα]γ, ἵ εαγ {ο ἴπθο, είς 

ἄαγ σίποι εἰνα]; Ὄο π]ζ πιθ Ἰπ 

Ραγαᾶί5θ. Απά 15 πας αΏουίέ 44 
ως αἰσίῃ Άοιν, απᾶ Όανο παξ 

»4ατ]κηςδς οΥ6Σ "ἴπθ π]ο]θ ]αηᾶ 

µου, «Κύριε, 

᾿]ησοῦς, 

” Ίποπιδοῦ, Ὁματρθ, Ἰοδ]εγ, 

Θ6ε 

ο 6-αη Ἰηδορίους” ἐπιγραφὴ. 

Ὑγα]κεί, Ῥευα, Όαπαρ., Ἄοσίοῦ, Ὠ]οίς, «Απσας, Κεπά., Ν. 

οἡ. 90 : 24, ποίθ, 

Ρ «γνας αἰο..  Τ]ής 1 116 Ῥτορου Ῥ]αςθ {οΥ ἐπθ ποτᾶ " αἱξοῦ 

Ἐεπᾶ., Οαππρ., Ν ουίοῦ. 

4 «τονί]θά ;”. ἐβλασφήμει. Ἰεπᾶ., Μἴ., Ίποπ.., Ἰμθείοσ, Θοαι- 

1ε{έ, Οαπιρ., Φογίοα, Ὀἱοῖς., Θαπγου. 68 οἩ. ὃ : 21, ποίθ. 

ΣΤΡ Ώχοα ατί;” Εὲ σὺ εἴ. 6ο ποῖθ η. 

. «Ώοεέ ποῦ 6ύθη έὗοι ἴδας;”. Οὐδὲ φοβῇ σὺ. 

οὐδΣ) :  ΒροοϊθΙ[γ πο ενεη.”. 1ήάάεΙ! (ἵπ υεχθο) τ "Ὕ ευ ]οϊνεᾶ 

πει α οἰποίο ππογᾶ οὐ ρῄγαςθ, πο ευση, Ἰωαέ. πε φιίζωπ.”  Θρθ οἳι. 

π:9, ποΐο. Βολο]εβε]ά Ίος {Ἡς ΓοΠονῖςσ ταπιατ]ς οἩ {6 Ῥαξεαρο : 
ῶοβέ πο οσο ἔλοι [εαν αοᾶ ἓ Νε {ιι φωἱάἆαπι---γει νο ἵπ ἴ]ισ 

οἴτοπηιείπησθς οἳ ἀεεροταίο ντείοϊασηθβς, Ὑμαίευευ οἴ]εις πιαΥ ἆο 
Ἰη {16 υπ Ημ]κίης Ἱενίςψ οἵ Ῥγερεπῦ 5οουκί τ” 

Βοατ]αύέ, Μ., Ραπγεν, 

Ἡοῦ. (1165., 

ε ρ]ῃρρ;”. ὅτε Α8 4η. θἱέεγηφ!ΐνα, 

αρεοῖης Ενα” 

5 «πηάςς ο ἓν. 8ο Ῥοπι, 5:19, ἐν τῷ νόμῳ (Ἠ. Υ.), “ ππᾶος 

ἔιο ἰων.”. 1ο ου) Ιάϊοπιαξίο ρῄναδθ, “ππᾶος εθηίσησο.”. 5ο 

Βοαν]οίέ, Νοχέοι, ῥαπγσετ, Μ., Μινάοοἰ. 9. Εν., “δοις (16 πιδπιο 

Ἱαᾶσπιθηϱ) ) 

ν «γαι Α5 ἴμθ ἰοπὶ πας ἰπιρΙγ οὗτος (111), “πια "' εοι]ᾶ 
Ῥο ἠαλοίσεά. Θο ἸΓακθί, Ῥεπῃ. 

πα την ἐν. εξΙεγ, Βομο]εί, Φορτ], Βάσου, Μ. 1ρογ., 

ερ.” Τνεποῖ (ρ. 123) τεπιαχίςς οἨ 1ο τοηάει]ης οἱ {πο Ἡ, Υ.: 
“Ἠον οοιπ]ᾷ ΟἨτ]εῦ σοπιθ {Πίο 1ΐ8 Ἰϊησάοτα, πει 6 ἵς Ἠπιροἰξ 

6 οθηίχο οἳ {16 Κἰησᾶοπι, απᾶ Ὀτίησς {με Ἱεπσᾶοπι τνἰ εν Ἠ πα ὃ 

Τ]16 Ῥαδεασθ πὴ]ἱ ααίη Ἰπιπιθηβείσ, Ἠ1οἨ, Ἰθατίης {]λαῦ εἴταηρο απᾶ 

αὐετ]σ πηπαυχαπίοᾶ αδευπιρίίοἩ αυ εἰς, α Ῥγδροξϊ οι οἱ πιοίῖου, 

ἶ6 οοπνανρ]ο Οι ἐν, α Ῥτθροβί[ίου οἱ χοσέ; απά πας ἐμαῖ ἐν τῇ 

βασιλείᾳ, Ὑλὶοῖι βἰωπάς Ίος, ἵ6 {11θ 6απιο ας εἰς τὴν βασιλείαν, 

πθ {ωαηε]αία, ' Τιονά, 1όπιοπιος 116 ππθη ἔποα οοπιαδέ ἔπ ἐη) 

ἀϊπράοπι, Πναῖ ἵς, «νὰ αἩ 1 οἱουίοις Κἰπσᾶοπι αθοιέ 196,’ ας 

18 5ο απΌ]ϊπιο]γ εού {ουἱμ, Ἐεν. 19 : 145: ο σιᾶς 14: 9 θες 

1 στ; Μα, 26 τ 8ι (ἐν τῇ δόξῃ). 1ὲ 16 ὧνο ΕίναΏσος ἐ]ναξ ου. 

ἰωαης]ωίοχς εἰιοα]ά Ίπανο [ω]]εη Ἰμθο 5 81ου, εοείης ἸἨιαῦ 11οΥ 

Ίανα ἰπαπε]αίοά ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ θλαάς 160 : 268) 

αιθθ οοτγδσί]σ, οοπαίης ἴπ ές ἠήιςάοπι” 

Φορ οἱ. 4. : 24, ποῖθ. 

Ίνοπα,, Οοατ]είζ, Ῥοήι, Ιζαυά,, 1. 

κα μη], Αμὴν. 

Σ “{λοι ἰια]έ νο. ἔσῃ. 

: Τμθυς ἵ8 πο πεοθεθῖγ {ου 1ῇθ Ιπάεβπίέο αγᾳοῖ Ὀθίογο «« ἀαχ]ς- 

πρβ... ΤΠθ Ὦ). Ὁ, ας ποπο 1 {9 ραχα]]αῖς, Μαέ, 27 140. Ματς 
15 : 98. 

5 ὁ {νο π]ο]ς ]ομᾶ ;”. ὅλην τὴν γῆ». ο (8. Υ.) Τατῖς 15 : 88, 

ΤΠϱ αἀ]εοίῖνα αἹοπ]ᾶ Ἠανε {ίς ονάίπαχγ εἰσπίσοσίίου Ἠειο. Τη 
Μαι, 27 : 46, ἴ]ιο τοπάθιίης “ οὖες 5] ἐἶλε Ἰσπά ” (Ε. Ῥ.) 6 οοχτοοξ. 
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ΚΙΝΟ 0ΑΜΕΕ ΥΕΗΡΙΟΝ. 

46 Απᾶ {πο βαῃπ πας ἀατκοποᾶ, 

απᾶ ἴο γα]] οἳ {ο ἱεπρίο πα 
τοηί ἶπ {ο πι]άςύ. 

46 Απά πλεη ὦεεις Παπά οτῖοά 
ψ]ζμ α ]οπᾷ γοίσθ, ιο δαῖᾶ, Εαίλοτ, 

Ἰπίο {1γ Ἰαπᾶς Τ οοπιπεπά πιΥ 
βρίΠέ: απᾶ Πανίησ ραῖά {λμτς, Ίο 
βανθ πρ {με σ]οςῦ. 

41 Νοῦψ σ]οθη {ο ορπίατίοῦ 
501 ναί πας ἄοπο, Ίο οἷοτῖβθᾶ 
6οά, εαγΊπα, Ορτίαϊη]γ ἐμῖς νγας 

τιϱ]λ{θοαΒ ΏπαΠ. 
48 Απᾶ αἱ ο Ῥρθορίθ ναί 

οβπιθ ἑοσοί]μοι {ο ἐιαῖ βἰο]ιξ, Ὦο- 
Πο]άΐπο {μα ήησς πγ]λίο] Ἱσ6υθ 
ἄοπο, Επποίς ἠλαῖς Ὀτθαξδί5 απᾶ γ6- 
η ηθᾶ. 

49 Απᾶ αἱ Ἠϊδ αοηπαϊηίαηος, 
απᾶ ᾖπο πγοπαοπ ὑλαῦ {ομογεά Ἠΐπι 

δίκαιος ἦν. τὃ 

αβΡΕΚ ΤΕΣΤ. 
[εὰ 4 ᾿ / 
έως ὥρας ἐννάτης. 

/ ε Νο» / λ τίσθη ὁ ἥλιος, καὶ ἐσχίσθη τὸ 
καταπέτασµα τοῦ 'ναοῦ μέσον: 

/ - / 
46 Καὶ φωνήσας φωνῇ µεγάλῃ ὁ 

- - -. ΄ 

᾿Γησοῦς εἶπε, ΠΙάτερ, εἰς χεῖράς 
σου παραθήσοµαι τὸ πνεῦμά 

Ν - η Δ 3 /. 

µου. «Καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐξέπνευ- 
4 2 Δ χε ε ή 

σεν. Ιδὼν δε ὁ ἑκατόνταρχος 
Ν / . ΄ Ν Ν 

τὸ γενόµενον ἐδόξασε τὸν Θεὸν, 
η σ/ ε ον Φ 

λέγων, ΄ Όντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος 

συμπαραγενόµενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν 
θεωρίαν ταύτην, θεωροῦντες τὰ 
γενόµενα τύπτοντες ἑαυτῶν τὰ 
στήθη ὑπέστρεφον. 
σαν δὲ πάντες οἱ γγωστοὶ αὐτοῦ 
µακρόθεν, καὶ γυναῖκες αἱ συν- 

ΕΒΥΙΘΕΡ ΥΕΕΡΙΟΝ. 

ἄΠ. ο πἰπίῃ Ίος, Απά Όὸ 4δ 
8ΗΠ π15 ἀατ]κεποᾶ, απᾶ Ίο νο 

οὗ {9 {επιρίθ τνας τοπί ἵπ ἴ]θ 
πη]ᾶςί, Απᾶ ο5/θ68.ς, λογίπρ τη(]ι 
ϱ ]οπᾶ νοῖσα, σαἱᾶ, Ἐαίλιαυ, ἴπῖο 

[Ἡγ Παπάς «Τ οοπιπαῖὃ πι δρίτ]ξ; 
απᾶ Ἱιανίης παῖᾶ ἐμί5, "6 ϱΧ- 
ρὶγοᾶ. "Απᾶ π]επ {ιο οβι- 

ἐππίοη δαν; ἔγ]αί {σος Ῥ]αοο, 
Νθ σ]ογίβεά «οά, 5αγίης, Ό6ι- 
ἑαϊπΙγ Ὠῖς πας α τίσ]ίοσιθ 
ΠΠη. Απ α1Ι ἴπθ οτοπᾶς {λα 

σ.Π16 {οσεί]ας {ο {λα οἱρ]ιέ, Ῥ6- 
μο]άΐης Σέ19 Εήησς ν]]οΠ {οοῖς 
ρίασ8, /γοαγηθᾶ, απη ης ἀείτ 
Ῥγδαξίς. 'Βαΐ αἱ Πῖς αοαπαἰιί- 
απος, απᾶ ᾖρ ποπιθῃ κγγᾖιο 

μας {οἰιοττοά ήτα ἔγοπι ἀ4α116ο, 

ὅ μη) ῥ 
και εσκο» 

46 

Καὶ πάντες οἱ 8 

μ , 4 

49 εἰστήκει- µ. 8 

ας {ης {σύ ἶ5 ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. «ΑπηραἹβ, Νογίοια (5 ουος Ώμθ 
π/λο]ο οοππέῦγ ”}, Ὠίοις,, Τ]ιοἰσναἰἰ (6 ουεν {νο Ὑγλοίο δαν] "). 

5 «ργίησο φωφνήσας. 18 ρατ]αιρίαὶ εοηξίγαοΒῖοἩ {6 αἀορί- 

ο Ὦν Καιδτίοῖς, ἸλοείεΥ, Ῥοαχ]οίί, Ῥεηπ, Τίοξ., Ῥανγετ, Μ., 

Τηο]να], Ἔτοπι 116 Ίάησαασε οἱ ἴψθ Ἑ. Ἡ., {ο τοαἆθν ἶ5 1εᾷ {ο 

Τε ἴάεα ἐμαί 2 θδις αμεγθά ο Ἰουᾶ οἳγ, απά α[ογαυαγά εαϊά, Ἐα- 
έμαι, εἶο, ἩΜ. Ππρῦν τοπιακς: « ΊΓ]ιθυ α Ῥαγηοίρίε οπά α νετΏ 

390 οοπιδἰηθά ἴοσείμαι, Ὀοίμ 1 {19 ραςί ἴρηδο, ας ἵπ {Ἠς Ριθβθη{ 

Ἰηφίαησς, Όλο αοὐῖοη ἀεεογίρεᾶ Ὦυ ιο ραςιῖοῖρι πιαγ Ό6 οἰθλογ 

απἰετείεπέ το Ὁλαῦ οἳ {με νθυ», οὗ οοἴποίιαεπέ γι {ὲ, απᾶ ἐἶιας νε 

οὐνίοςς 6οη5ο αἷοπο πημςδς ἀθίοιπηίπο ἴθ Ῥοϊηῦ, δυο ἴλθιο σαι] 

Ῥο6 πο τοαβοπαδἰα ἁοαδί αξ {ο {16 πιθαπίπς, νῖσ., Ὦθ αὐζογθὰ 11λεςε 

ψονᾶς πὶτὰ α Ἰοαᾶ νοίεο.”. Το τοπᾶριίηρς οί ἸΝεείασ, Ῥομ]είς, 

Ὑγαϊκοί, Ῥεηα, Οαπιρ., Ἰδοτίοη, Ὠίοις, απά Βαπγθς ρτοθεπῦ ἴἶνο 

ἀιοησ]ὸ ἡμαῦ ιο αοἰίοπς ἁθθσνρεᾶ Ὦγ ένο Ῥατβοῖριο οπᾶ γονῦ 

πεγθ ροϊποϊάςπὶ. 30 1065., “ οἰαπιὸ «οξαβ ο0υ ηπα ϱΊαη Υοσς” 
Τα], “ 66δὺ βοἱππιαπάο οοἩ βΤΑΠ Υοσς ἀῑδδο;” Ῥεΐσ., “ζθεις 

τοερευᾶαο πηβύ ϱγοοίον Εἴ6πΙωθ, Ζοἱάρ;”. Ὑπα]ρ., « οἸππιης νοσθ 

παρέα 2 ο5ᾳς, αἲξ” ““ 

ο 1 οπή ῦ1”. παραθήσοµαι. ο (Β. Ῥ.) Ππκο 12: 48. 

1 τίαι, 1 «18. 2 Τα, 212. 1 Ῥει 4 119. λοπι., Φοαι]θί, 

Ὑπα]κοῖ, Ῥδμα, Όαπιρ., Νοτίου, ζαηᾶ., Ὠίοις, ῥαπγαν, Α0ρθάς, 

Τμο]φα]Ι, Μ. ΤΠῖς νοτῦ συν 11 {ουπι οἳ ἐμο {πίανθ ἴας {πο {στον 

οἳ ἐἶνο Ῥιθδεπί, Ὁσ Ηευταίεη, Ένας {η Ἐς. 81 : 6 (Βερί. 50 : ϐ), 

τυμίο] 15 αποιεᾷ Ὦγ «θεα. πο Ἠορτοιν Ίπ5 πο γειὈ Ίη ια 

{ύπνο (Π1ΡΗΙ]). πα ηρΏὰ Νου. ἶ5 Που]! τοπᾶριθᾶ Ίπ ἴια 

Βερί. Ὁγ Ίο 5απιο ΊΘή5θ, παραθήσοµαε τὸ πνεῦμά µου. Ἐθθ 
Βιωατῦς ἨΠοῦ, αναπι., 6604, ὁ (18596).. Ἐήποσὶ (ών ζοεϱ). 

ἆ «μή: ταῦτα. ἘΚεπᾶ., Μ., Ῥθητ, Ἰμοπι., Θσαχ]θξῖ, 1 οχ!οῦ, 

Βαπσαν. Ό66 Τε ὅ : 27, απά 14 : 15, ποῖες, 

5416 οχρίτεᾶ | ἐξέπνευσεν. Ἐεηπᾶνίοῖ, (ὅταν (οι Απριβ), 

Ὑγεβίθγ, Ξομτ]οίζ, Ἠναἷκοί, Ῥθηπ, Οαπιρ., Νοτίομ, Ὀίοῖς., Το, να], 

Μ., βαπγου, Α- οη α]ίεγπαίίνο, εἶιο Ιάϊοπιαδίο Ῥήταςδο, “θ Ὀτεν]ι- 

οἆ 5 ]οδίο". ο Τποπι. 

5 αΑπᾶ Ὕηεη ;”'. Καὶ 

Νοτίου. ΑΠθπαἈνθ, “Απᾶ {16 οθηίασίοῦ, θείης.” 

ἀτίοῖις, Μ. 

Σα λα {οοὶς Ῥ]αοο:” τὸ γενόµενον. Νοτίοι. . Ὦτ, “68 

ᾳπθ ἑέθῖῦ αγνό; ο ἸΝομία, πας σεςο]Ἰο]θη πνασ.”. .Α6 {μεις ἵ5 

απ οὈνίους χοίθτοπερ {ο πο ἀλτίσηεςς, εαν {λα πιαἷκα, αιιᾶ ἔπε εχρίῖος 

)Υ οἳ ἆφθ8α5, “" νιας {οοὶς Ῥίαος”. 16 ππογ9 αοοπταίο παν “ πας 

ας ἆομε”'. Το ]αδύ 56οπις πιοςύ πηαἰατα]]γ {ο γείου {0 {ἱνε αοἰον 

οἱ .λοβο οοποθγηθά ἵπ {μα οιο]βχῖου. Ἰζαπᾶ,, ναί παὰ παρρεη: 

οἆ” Μινᾶοσῖς, « πας οοσωγεᾶ” Ἐεῦρ. Ν. Τρί, οὐκ" πρ, ο πο 

5ο ραα]ε] (Ε. Ὁ.) Ματίς 15 : ὃ9. 
Βο Ἰαι- 

η «λαο ἐλήησς π]ῖοα 1οο]ς Ῥίασθ:”. τὰ γενόµενα. ες Ιαδί 

ηοίο, 

! ατοβατηθᾶ Σπ ίης Παῖς Ῥνθακίςς” τύπτοντες ἑαυτῶν τὰ 

οτ/ύη ὑπέστρεφον. Ἰπεβίεγ, Ῥομτ]είί,---ΕΚεπᾶ., Ἀοτίου, Οαπυρ., 

Βανγεν (" ρεαίης”).” ἨῬο]σῖο, “Ἱκθονάξη ποάθγοπι εἸααπᾶθ οὐ 

μάγοι Ῥουείους Ὄο Ὑγείία, “Ἰκεηχείθ, οἶο] αΏ ἀῑο Ἐταξί βομ]α- 

σεπᾶ, πανᾶο]κ:”. 8. Ἐν. ή εθη γεουτηαϊν ϱτ 66 Παρραπίύ ἷ ροῖ- 

αἱπθ ;”. Τ0ογ., 56 γο]νίαη ἀάπᾶοξε ᾳο]ρεΒ οπ 105 ρθο]οβ.” 

} «Ῥης τὴ. δδ, Ῥοπη, Τηε]νναϊ, Μ. ΤἩο ρανίο]ς Ἠστο (ποῦ 
μαὶ, ἃ5 αἲ ἴιο Ῥοσἰπηίησ οἳ ν. 48) ἵ6 αἀγειςαίῖνα, Τὲ ἀἰδήσαίρίιαε 

6λθ σοπᾶ σού οἳ “ Ες αοηαἰπίαησς ομᾶ ο Ὑνοππση,” {γοπι ἐλαῦ οἳ 

«Όιο οτουν ας.” 

κ «ππ]ο Ὠαᾶ {ο]ογεᾷ ;”' αἱ συνακολονθήσασαι {ῖ. θ., 16 1νο- 

πιθη). Καπᾶ., ἨΓεείο, Ξοαχ]αίέ (ή αοοοπιραπίεά "}, Έεπη, Οµπηρ., 

Ῥία]ς., Ώλππον, Μ. 19εΥ.  Παλήθη ποθοπιραΠαᾶο ;.ῶο ὙΓοίΐς, 

απασἡρείο]ϱῦ Ὑατεη. 

Α 
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ΚΙΝ σΑΜΠΗΡΘ) ΤΕΕΕΙΟΝ. 

ἡνοπι (41166, είοοά αίατ οἱ, Ὦθ- 
λο]άϊπς πας {π]ησᾳ, 

50 Απᾶ Ῥο]ο]ά, ἔλεγε ιδας 8, ΙΤ 

παπιθά «οδερἩ, α οοπεο]]οΥ: απἀ 
ᾖ6 μαδ 8, σοοᾶ Τπα3, απᾶ α Ἰα5ό: 

61 (Τ]ιθ 8απιο Ἰαά πού οοηςεηί- 
ο {ο {6 οοπηεοὶ απἀ ἀἆθθά ο 
θιι:) ᾖε τυας οἳ Ατἰπιαί]σα, αἱ 
ου οἳ ένθ ᾖεις; π]ιο αἶσο Ἠϊπι- 
Β6]ξ παϊ(οά {ου 1ο Ἰπσᾶοπι ος 
σοἆ. 
5 Τίς πιαη ποπί ππίο ῬΗαίο, 

απᾶ Ῥοσσοᾶ {1ο Ὀοᾶγ οἱ ᾖοει5. 
685 Απᾶ Ίο ἰοοἷς 1ἱ ἆονπ, απά 

πταρρθᾶ «Τδ ἵπ πει, απ Ἰαϊά 16 
ἵη α, εορα]σηχς ἐμαί νγας ἸθιΏ Ίπ 
εἶοπα, π]ιαγθῖα πθσος πιαπ Ῥθίουθ 
πνας ]αἷά. 

δ4 Απά Ώιαί ἄἆαγ παβ {1ο Ῥτο- 
ΡαΤαύἱοπ, απᾶ {16 σαρραί]ι ἄναιν 
01. 

65 Απᾶ {16 ποπιοῃ αἱξο, ππ]ι]ο]ι 

σςπηθ πι Ἠΐπι ἠνοπι 6411166, {ο]- 
Ἰοποά αἴϊθν, απά Ῥο]ιε]ά [ιο 5ερ- 
ποΏγα,' απᾶ Ἠου. Πΐς Ῥοᾶγ πας 
Ιαῖα, 

56 Απά {πο τοβανηεᾶ, απᾶ Ῥτο- 

σΏΒΕΚ 1ΕΣΤ. 
/ 5. ο ». ο 

ακολουθήσασαι αὐτῷ . ἀπὸ τῆς 
Ταλιλαίας, ὁρῶσαι ταῦτα. 

ΔΝ Δ / 

0 4] ἰδοὺ, ἀνὴρ ὀνόματι 
υ Ν 8 ε / 

Ἰωσηφ, µβουλευτὴς ὑπάρχων, 
3 ἀ Ν / δΙ ο 

ἀνηρ ἆγαθος καὶ δίκαιος, . (οὗ- 
- / 

τος οὐκ ἦν συγκατατεθειµένος 
τῇ βουλῇ καὶ τῇ πράξει αὐτῶν;) Π βουλῇ ῇ πράξει ᾿ 
» Ν Ι / / - 

ἀπο Αριμαθαίας πόλεως τῶν 
ι / ὰ ΔΝ / 
Ιουδαίων, Ὁς καὶ προσεδέχετο 

. ἀ - 
καὶ . αὐτὸς τὴν βασιλείαν τοῦ 

- 9 Ὡ Ν ω 
Θεοῦ, 3" οὗτου προσελθὼν τῷ 

,  / 9 - ρα 
ΠΠιλάτῳ ἠτήσατο τὸ σῶμα τοῦ 
3 ω) ε Ν » 

]ησοῦ. ὃδὃ καὶ καθελὼν αὐτὸ 
3 / 3 3Ν / κ. 3 

ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι, καὶ ἔθη- 
2 Ν / - 

κεν αὐτὸ ἐν µνήµατι λαξευτῷ, 
5 2 35 σος ”ς ’ 

οὗ οὐκ ἦν οὐδέπω οὐδεὶς κείµε- 
ος ο ΔΝ 

νος. δὰ καὶ ἡμέρα ἦν παρασκευή, 
ΔΝ ιά 3 / 

καὶ σαββατον ἐπέφωσκε. 
/ Ν 

65 Ἱζατακολουθήσασαι δὲ καὶ 
- / ο) 

γυναῖκες, αἵτινεο ἦσαν συνελη- 

λυθυῖαι αὐτῷ ἐκ τῆς Γαλιλαίας, 
μ / Ν - 

έθεασαντο το μνημεῖον, καὶ ὡς 
. /. Ν - 

ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ. ὃδ ὑπο- 
/ λ ς / »// 

στρέψασαι δὲ ἠτοίμασαν ἀρώ- 

ΕΕΥΙΞΒΡ ΥΤΕΒΕΙΟΝ. 

εἰοοά ταν οϐ Ῥοπο]άϊπρ' {πας 

ήπος. Απά Ὀομοίά,. έλεγε ας 50 

ο πιαῃ ηθηθά /οξορῃ, α οοἵἩ- 

8ε]οτ, πα σοοᾷ απᾶ Ἱπδύ πιαη. 

(.π9 αᾶ ποί οοπβθπἰθά οἱο {ιθίγ 61 

οουηβε] απᾶ ἀθθά), {γοιι Α γην” 

ἄιεα, α. οί οἱ {19 ος; »Υ11ο 

παθ Πἰπιβα]{ί αἲο πα ίης {ο 

Βιο Ἱάποᾶοπι οἱ ἄοᾶ. Τις 6δ 

φιαη Ἱοπῦ {ο Εἱ]αΐ6, οπᾶ ααριοά 

{ου ἴλο Ῥοᾶγ οἱ ὀθειδ. Απά ὅδ 

πο ἰοο]ς 16 ἆοπἩ, απᾶ πταρραά 

16 ἵπ Ἠπθη, απά Ἰαϊά 15 ἵπ τα 

ἰοπιρ "μοπη ἵπ 1Πθ νου], ἵη 

π]ῖοὮ «πο οηθ "Παά "εγεν γαῦ 

Ῥδεπ Ἰα1ᾷ. Απᾶ "έλαί ἄαγ πας δ4 

ἐλε Ῥτοραταίίοτπ, απά ιο εαῦ- 

ραΐμ τοπ 6η. Απά ο πο- ὅδ 

πιοι 8ἱδο πἩο Ἠαά οοἵης πι 

Ἠϊηι {ο ἄαμ]ςο, "{ο]οπίπσ 

αἱίον, Ὀθ]ιο]ᾶ σί]ο Τοπιθ, απά 

Ἰου Ες Ῥοάγ πας Ἰαἱᾷ. Απᾶ ὅδ 

νο ταἰατηθᾶ, απᾶ Ῥτερθτεᾶ 

1 ἡ [αγ ο” μακρόθεν. Φ6ρ οἩ, 16 : 29, ποῖο, 16 146. ἘἨοῦ., Τοεχ., μνῆμα). Βο (Ε. Ῥ.) Ἰάκο ὃς 21. Μας 

πες ᾳοοᾷ απά Ίπδΐ πιπη; ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίµαιος. Ἰζοπᾶ., 

Βμαιρθ, Ῥευῃ, Οαπιρ., Νουίοι, Δησας, Ὠϊο. 3ο Ί]οπι., 1/αΚκ6β, 

Βαπγετ, Μ., Ψ1ο, Ἡούονος, Ἠανο «γρίφος ”. ἱπαίθοά οὐ «ᾖαςί” 

Ὢο ὙΜείί, ““οἷα εβ]]ολος απᾶ ᾳετεολίαος Μαπη ;” Ῥε]ο., “66η 

βοοᾶ επάθ τοοβἰγαστάϊᾳ πια !”. Ὠσπίθ], “6η ροᾷ ος τοἱταίς 
Μαπά,” 

π«ῃος” οὗτορ Ἰζοηᾶ., ἸΓεβίογ, Θοαχ]οίέ, Μ. ου οἳ. 9:94, 
ποίθ, 

5 6 ἰο Ειεῖν οοπηςεὶ απᾶ ἀερά ;'' τῇ βουίῇ καὶ τῇ ποάξει αὐ- 

τῶν. Ἰμβίθαᾶ ος Όλο πονᾶς “οἱ ἔλεπι, 116 Ῥοβεοσσίνο  ἐμθίν ” {5 

Ἆιο τοπᾶθιίας οἱ Ίμοπι., Κεπᾶ,, Όμαυρα, Βοατ]οίέ, Ῥθη, Νοτίου, 
Ῥαγγεν, λΙ., Ελιοίπις, 

“πο πνης Ἠἰπιβε]{ αἶκο παἰήπς [ον;”. δε καὶ σεροσεδέχετο 

καὶ αὐτὸς. Ἴμο νοτῦ 16 ἴλο Ἱπιρετίοοῦ οἳ εοπέέπαπεο, Μ. 38ο 

Ενα ναι ἶ5 τεάεγεᾶ (ἵπ πο Της. Ῥνορτοξείνο) Ὦγ Ώμαιρο, Φοαχ- 
Ἰείέ, Ῥομα, Ἰλαἰκοί, Ἀονίου, Πο] να]. 

4“ ορ[οά [ου ;”. ἠτήσατο. ο] ἄθηονα (« αρ]τοᾶ ὴ, Ἰ6ξ]ογ, 
Ἠγαϊκε, Νοτίου, ΤηεΗνα]1, Μ. Βο ἴνο γοιὈ ἴς πεαα]ὶ τοάονοᾶ 
{μ {νο Ὦ. Υ. 

τα ἴοπιρ τ µνήµατε {τ- μνηµείῳ; 0ΟΠηΡ. Υ. 59, παπά Μαγ]ς 

δ 15. Βμαιρο, Γα]κοί, Οαπιρ., Νοτίου, Ῥίοις., ΒΕ97εΡ. 

5 “«Ἴσπα ἵη {πο τοοῖς:”. λαξευτῷ. Όοπιραιο Μαἰζ, 21 : 60, 

ὃ ἐλατόμησεν ἓν τῇ πέτρᾳ (1. Ὑ.), « π]λλο Ἡο Ἰαά Ἠονη ομί ἵπ 

Όλο του]. Ἠοῦ. (μοχ., ᾗπ υεγδο), « τοο-πενα.” Μ., " οπῦ ουῦ 
οἳ α τους ;”. Θοαν]οίῖ, « οιέ ἵπ α τουίς;”. Ἰοτίοη, “ Ἱθψη οαέ οἱ 

τοοίς;”. Καπά., “ Ἠδνη ἴπ σου]. «Ας5 11 Ίάεα βεεπι6 {ο Ὦε ρτθ- 

οἴκοίγ ἰιαῦ αχριθεβεά ἵπ Μαϊ, 27 : 60, ο 4βονο τεπάσηίης ἵς 

ἀθθιηεᾶ πιοςδὲ αοσαγα{θ. Ὁ. Ἐτω, “ ἰα]ό ἆαπς 19 του;”. Βεἱρ., ἷπ 

6εΗ χοῖσθ ϱελοαπεπ.” 

ἑάμο 0Ἠ9:”. οὐδε. Βμαχρθ, λΙ., Θοαπ]εῦί, Ῥεηη, Ἰακεί, 

Νοτίοη. 

Ἐοπᾶ., ᾠσατ]θέί, Ῥευη, Μ. 

Υ «ϱΥΟΥ γε; οὐδέπω. Μ. Ἐοῦ. (Πας, η υεγῦο). 

με Ἠᾳᾷ- Ῥδθῃ Ἰαἱἆ ς” κείµενορ. 

λα” 18 α επρρ]επαθηῦ, απᾶ εἸιοι]ᾶ ανα Ῥουῃ ἠαζέσασεα ἵη 

Πιο Ἡ, ν. 8ο “ ἴμθ ρεῖοτο “ Ῥνεραγα οπ” 

κα [ο]οψίης α[τοτ;’. Κατακολονθήσασαι. Ἡ οδίαΥ, Βοατ]αῖ, 

Ἀουίος, Μ., πεϊννα]]. 

7 α{μο {οπιῦ.”. τὸ µνηµεῖον. 986 Ομ. 11 : 43, ποίο, Ῥάατρθ 

Βοαχ]θίί, Ίοκεί, Οπ1ρ., οσίου, Φ41Υ76Υ. 
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ΙΝα ΖΑΜΕΘ) ΤΕΒΡΙΟΝ. 

Ῥρατθοᾷ βρίοεε απᾶ οἴπίπαηί5; απᾶ 

ταβθεᾶ {πε εαὐραί]-ᾶαγ, αοοοτάίπς 

{ο ἐς σοπιπιαπάπιθη, 

6ΗΒΑΡ. ΧΧΙΥ. 

ΝΟΥ προη πε Ἠνδί ἆαν οἳ 1ο 
πθο]ς, γθῦ7 6ατ]γ ἵπ {1 πιογπῖπα, 
ὕιογ οα1πθ απίο {πο 5ερα]οιτο, 
Ὀτίησίης ἴμο ερίσός π]ο] ἴ16γ 
Ἰαά Ῥτόρατσᾶ, απ οοναίη οἶλετς 
στ ᾖλλοπι. 

2 Απᾶ {Πογ {οαππᾶ 11ο βίοπθ 
το]]θᾶ απαγ {νοπι {μα βερα]ο]το. 

ὃ Απά {παγ οπἰετοά 1π, απά 
{οαπᾶ ποῦ ἔιο Ῥοάγ οἱ {ο Τονᾶ 
7655, 

4. Απᾶ Ιδ σαπιθ ἴο ρᾶ55, α5 1167 
πσογθ πτασἩ Ῥουρίοσαά {μλθτεαβροτῦ, 
Ῥε]ιο]ά, ἔπο πιἹθη βἰοοᾶ Ὦγ {πειι 
{π επ]ηῖης σατπηθηῖς. 

ὅ Απᾶ αδ ἴηπ6γ πθγθ αἰτα]ᾶ, απᾶ 
Ῥοπθά ἄοπο ἐλοῖ {ποθῦ ο ἴ]ο 
δαγίἩ, ἴμεγ βαὶᾶ ππίο παπι, αγ 
Βθεῖς Υο 16 Ἡπτίπς απιοπσ Ί]μθ 
ἀεαά ᾖ 

ὁ ο 15 ποί Ὦθτε, Ῥαΐῦ 15 τῖδθῃ. 
Ἐεπιδιῦες πουν Ώθ βραΚο ππίο γοι 
πἼθι Ἱθ πας τού ἵη (α]168, 

Ἰ Βαγίπα, ΤΗ9 βοη οἳ ηγαη τηηςέ, 
Ῥ6. ἄε]ιναγεᾶ Ἰπίο ἴπθ Παπάς οἱ 
βἰη{α] Ίπεπ, απᾶ ὃς ονποϊβοᾷ, απά 
ἴπθ ἠΗτᾶ ἄαγ τ5θ ασαἶπ. 

6 Απά ᾖλογ τοπεπιρεγθά 1ΐ5 
ποτᾷς, 

9 Απά τεατηθᾶ {γοπι ιο 56ρ- 
π]ομγθ, απᾶ Το]ά α]] ἴ]οςα ἐμίπσς 
ππίο {6 οἶστοι, απᾶ {ο αἱ {πο 
χθςί. 

10 Τέποας Μανγ Μασάα]επθ, απᾶ 
ζοβηπα, απᾶ Μανγ ἐλο οποίλεν οἳ 

6ΡΕΕΚ τηΣτ. 
Δ / ν . 9 / 

µατα καὶ μυρα". καὶ το µέν σάβ- 
Δ 

βατον ἠσύχάσαν κατὰ τὴν ἐν- 
/ 

τολήν. 

0ΒΑ5. χχ!ν. 
- Ν . ο / 

. ΤΠ ὃε μιᾷ τῶν σαββατων 
ὄρθρου βαθέος ἤλθον ἐπὶ το 
μνῆμα, Φέρουσαι ἂ ἠτοίμασαν 
ἀρώματα, καί τινες συν αὐταῖς. 

ῦ ΕΥΡΟΝ δὲ τὸν λίθον ἆπο- 
/ ι Ν - 

κεκυλισµένον ἀπὸ τοῦ μνημείου, 
ὃ καὶ εἰσελθοῦσαι οὐχ εὗρον τὸ 
σῶμα τοῦ κυρίου ᾿]ησοῦ. Ἀ καὶ 
3 / - Ἂ 

ἐγένετο ἐν τῷ διαπορεῖσθαι αὖ- 
λ Δ / Σο Δ κ 

τας περὶ τούτου, καὶ ἰδοὺ, δύο 
9 ε / » -. 3 .. λ) 
ἄνδρες ἐπέστησαν αὐταῖς ἐν ἐσθή- 

. β 

σεσιν ἄστραπτούσαις. ὃ ἐμφό- 
λ - 

Θων δὲ γενομµένων αὐτῶν, καὶ 
“ Ν / Ν 

Κλινουσώὼν το πρὀσωπον εἰς τὴν 
ο ϕ 9 Φ 4 ,γτ 

γῆν, εἶπον πρὸς αὐτὰς, ΤΠί ζη- 
τεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νε- 

ο 6 2 3/ 9 3 υ 
κρῶν, οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ 

ἠγέρθη: µνήσθητε ὡς ἐλάλησεν 

ὑμῖν, ἔτι ὦν ἐν τῇ 1. αλιλαίᾳ, 

Τλέγων, Ότι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ 
ἀνθρώπου παραδοθῆναι εἰ χεῖ- 
ρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλών, καὶ 
σταυρωθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέ- 

” ω 8 ν΄ ὁ / 
ρᾳ ἀναστῆναι. ' «αὶ ἐμνήσθη- 

ο ε / . 

σαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ: καὶ 
/ - 

ὑποστρέψασαι ἀπὸ τοῦ µνηµείου, 
᾽ / Αα ΄ - 

απήγγειλαν ταῦτα πάντα τοῖς 
ο ο -- ο 

ένδεκα καὶ πᾶσι τοῖς λοιποῖς. 
5 Νε Ν 

19 ἦσαν δὲ ἡ αγδαληνὴ Μαρία 
΄ 

ὶ ᾿]ωάννα καὶ Μαρία ᾽]ακώ- 

ΒΕΝΙΡΕΡ ΥΡΕΡΙΟΝ. 

βρίοθ5 απᾶ οἰηίπιθηίϐ» απιᾶ τθςί- 

εά οἩἳ 16 δα Ώραί], αοοοχᾶῖηςσ 

{ο {16 οοππιαπάπιεη{. 

0ΟΠΒΑΡ. ΧΣΙν. 

«ΝΟΠ οἩ ἴπο Πτι ἆαγ οἱ ια 

ψοθῖς, ται θα] ἵπ 6ϊθ ΠιοΥῃ- 

ἴηρ, ἴἨΠ6Υ οαπιθ {ο π9θ ἰοπιδ, 

Ὀνησίπο {ο δρίοθς πἨ1οἶι 116Υ 

παᾶ ργορατθᾶ, απᾶ 96οΠιθ οίᾖετς 

πι μετ, Άπά 016 {ουιπᾶ 

ἐς βίοηπθ το]]θᾶ απαγ γοπι 

Όια {οπιο; απᾶ {ἱ6Υ επἰαιγοᾶ 

Ίῃ, απᾶ {ουπᾶ πού ένο Ῥοᾶυγ οἱ 
ἆθβις. Απά α ἴμ6γ π6γθ πιπΟ] 

ρογρ]εχοᾶ «αροαύ {μῖβ, Ὀε]ιο]ά, 

ύπο ππεη δίοοιὶ ϱ7 πεπι ἵπ εῖπ- 

ἴπσς ὀρ]οίμης. Απά 85 ἴιαγ 

πογο αἰγαίᾶ, απᾶ Ῥοπεά ἄοπα 

εμμαῖν {8οες {ο {πο οαµΓ{Ἡ, ποτ 
5α1ᾷ {ο έλαια, ΊΗΥ 5οαῖς 79 {1ο 

Ἠγίπο αἴποησ {19 ἀθαᾶ 2 ο ἰ6 

πού Ἰθνθ, Ῥαύῦ 'ἹαίἩ τἶδθι; τθ- 

ΠηΘΠΙΡΘΣ 1ου Ἡθ 8ρο]θ {ο Το 

π]ή]ο Ἡο πας γοί ἵη ἄα]1εθ, 

5αὔΊησ, Τ]ιο 5οα οἱ ππαα ππδῷ 

Ῥο πᾷο]Ιγοτεά αρ 1πέο ἴθ Ἱαπᾶς 

οἳ εἰηίαὶ πιση, απᾶ Ὦ6 ογτπο]- 

Πθᾶ, απᾶ Όθ γᾶ ἆαγ τῖδα 

ασαΐπ. Απᾶ ου τοπιεπιρογοᾶ 

Μΐ5 ποτᾶς, απᾶ [γδανηῖπο {)οπ1 

ἤιο {οπιῦ, ἴµεγ {ο]ᾶ αἱ] ἴλαδε 

Ώίησα {ο {19 οἶθυεῃ, απᾶ {ο 81 

ἴιο τορί. Τὲ παν Μαιν Μαράκ- 

Ίοπ6, απᾶ 1οαππᾶ, απᾶ Μανγ ἐλε 

ο 

3 πο δα ῦα{Ἡ :” τὸ--"σάββατον. 

5 απο ζοπιῦ 1” τὸ μνῆμα. 

5 «8ΟΠΙΘ 1” τινες (πᾷεβπϊία). 
1εύέ, Γαϊκεί.,, Οαπαρ., Ὀοῖς., Μ. 

5 “αροαῦ Μηίςς’' περὶ τούτου. 

Φος σἩι, 6 : 3, ποίθ. 

ερ οἩ. 25 : 

ἌΆποις, Τποπι., Ὁμασρθ, Θοαυ- 

Ναοί, ΌἈπγευ, Μ. 

ἃ « ο]οίμίης;” ἐσθήσεσιν. Βαπνγου. Πᾷᾶ, απά Ώυη βατ (Τοσχ.). 

ο «Πιοίγ:”. τὸ. 
58, ποίθ. 

2244, 4). 

- 

3, ιο] α γη]θ-.--σεῦ 

». 

ποτᾷ εἸοα]ᾶ πούῦ ὃς 1Μα]ῖοἰσεᾶ, 45 5, σαρρίεπιεπί. 

Στό. 

μ ἀθ]ϊγετεᾶ πρ |” παραδοῦῆναι. 

6 λα] τἶθοι ;”. ἠγέρθη. Ὀεο οἷ. 9 : 22, απᾶ 4 1 84, ποῦθς. 

Ἰακεί, Κοιᾶ,, ΤΠοΙη., Ῥοπη, ΜΜ. 

5οϱ σἩ. 9 : 44, ποίθ, 

Τ1ο ατἰοἰο Ὀαῖης αδεά {ο {πθ Ῥοβεεξῖτθ, ἐ1θ 

Κ ὔλπει (αταπι., 

Α4 {λία ποτᾷ Φοραῦς ἵα πο οἴ]λαι ἱπδίαπος ἵη πο Ν. Το0., απᾶ 

ἕιατία ἵς οἴἵοη τομᾶεγεά Ὦγ “ραυπιοπίς,” « οἸοίηρ ' 15 ἀθεπιθᾶ 
αρρτορπ]αΐθ, 

“γαατηίης}”. ὑποστρέψασα. ἘΚεπᾶ., Τπειναϊ, Ἰεξίαγ, 
Βοατ]είί, Ῥοδμμ, Ἰοτίοη, βαπηγος, Μ. 
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ΚΙΝΟ σΑΜΕΘ) ΥΡΗΕΙΟΝ. 

04π165, απά οἱ]θυ οὔοπιοη ἐἶναέ 1υεγε 
ψ]θ Όναπι, γη]οἳ {ο]ᾷ {ιοςο ἐλίησς 
ππίο {π6 αροσί]ος. 

11 Απά ἠλεῖν ψοτάς 5θρπιοᾷ {ο 
ἤιοπι α5 Ιᾷ]9 {αἱθς, απᾶ 116Υ Ὦθ- 
Ἠεταᾶ {ἶοπι πού. 

19 Τμεῃ 8τοβο Ῥοΐου, απᾶ τατ 
ππίο {6 5ορι]ομγθ, απά 5ἰοορίπς 
ἄοπα, Ίο Ῥθ]ιο]ά έἶιο Ππαη ο]οίμος 

Ἰαἱά Ὦγ ιειπδε]νες, απᾶ ἄαρασ(οᾶ, 
ποπάενίαπσ ἵπ Ιήπιδειξ αἱ ἴιαί 
πλίοι γγαβ οοἵηθ {ο Ῥα55, 

15 Απά Ὀσ]ο]ά, πο οἳ ἴἼθῃι 
πεηί {μαί βαπιο ἆαγ ἴο α γ]]]αρα 
οι]]θά Έπιπιατς, νλῖοῃ πνας {ποιι 

26ΓΗ68]ει αὐοω 1,τθββσοτο {41- 

σπξΕς ΤΗΣ. 
Ν , ΔΝ λ 3 ο 

βου, καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς, 
Ν. 3 Ν Δ 9 / 

αἱ έλεγον προς τοὺς ἄποστολους 
- / ’ 

ταῦτα. ἹἩ Καὶ ἐφάνησαν ἑνώ- 
ο 9 - Ν τ/ 

πιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήμα- 
- / ” 

τα αὐτῶν, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς. 
19 ε λ / μ 5 λ 3/Ι 

ὁ δε [Πετρος ἀναστὰς έδραµεν 
Ν - / 

ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ παρακύψας 
/ / / / 

βλεπει τὰ ὀθόνια κείµενα μόνα" 
Ν ε ” Ν ς Ν / 

καὶ ἀπηλθε προς έαυτον θαυμα- 
Ν ΄ 

ζων τὸ γεγονός. 
9 Ν / . 

16 Ἰαὶ ἴδου, δύο ἐξ αὐτῶν 

ἦσαν πορευόµενοι ἐν αὐτῇ τῇ 
ἡμέρα εἰς κώμην ἀπέχουσαν στα- 
δίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἱερουσα- 

πΕνΙΡΕΡ ΥΤΕΠΡΙΟΝ. 

πιοίµεν οἳ ἆαππαβ, απᾶ {919 οἶπεν 

τυοπιεηὰ σηἩ ἔ]ιαπῃ, Ίγ]ιο {ο]ᾶ {]ιεξθ 

ἐπσς {ο Ίο αροδί]θ. απᾶ 11 
ἠλθῖν πονάς Ἰαρροβγθά {ο ἴεπι 
35 πας Ἰᾷ]θ ἴα]θ, απᾶ ἴΊαγ Ὦ6- 

Ἠθνοᾶ Ί]θπα ποῖ, "Βαΐ 'Ῥοεΐου 12 
1056, απά ταη {ο ρίμο {οπιὸ, απᾶ 
εἰοορῖησ ἄοπη, 11 Ῥε]ιε]ά «οπ]γ 
ἄιο πει ο]οί]ες Ἰγίπς "έλεγε, 
απᾶ 1 ἀορατίθά "ἴο 16 Ίοπιθ, - 
ποπάθιΊηρ αἱ ναί πλῖοα Ἰαά 
691196 {0ο Ῥρ888. Απάᾶ Ῥομο]ᾶ, 15 
ἔπο οί {Ίθπι «πετο σοΐπςο {ιαύ 

Ε4ΊΠ06 ἄαγ {ο α νῆίασα "παπιθά 

Έπιπιας, Ιον πας" "εἰχίγ 
1οησ5. λὴμ, ᾖ ὄνομα ᾽Εμμαούς: Ν 

14 καὶ {αχ]οηρς “1τοπι 6{ηςε]θτη. Απά 14 

} «ο οἶμες” αἱ Λουπαὶ. ΤΗΘ αγ{σὶς «Που]ᾶ Ὦ} ηο 1ηθηη5 

Ῥ6 οπα(ὑεθᾷ Ἰθυθ. Οοπιραο οἱι. 23 105. Τὲ 16 τεἰαϊπαᾶ Ὦγ Τβοπ!., 

εμαιρο, ἸΓεςίοΥ, Ῥοσσ]είέ, Ῥεπη, Ὑγαἰκαξ, Ν ογίοη, Θ476Υ, Εαμά., 

Ἄπσις, Τε Ἱαί], Μ., Βε]ο., Ώε ὙΓειία, 8. Ῥτ., 1061., Πα]. 

κ Τηο ααρρ]επιθηξ “λαέ ρεγο”' οἳ ιο Ἡ. Ὑ. ἵ βαρετβαοις. 1 
ἵ οπαϊίοᾶ Ὁγ Τμοπι., Όπασρθ, ἸηεείοΥ, Βσατ]εβί, Ῥθηπ, ΤΝ αἰκοί, 

Οαπιρ., Ὀίοῖς., Ιζεπά., Μ. 

1“ αρρεατεά: ” ἐφάνησαν. ἨἘ9οῦ. (11οσ., 1η υογῦο) 56 6επου. {ο 
αφρφεατ, ὃο δε 8ο Λπσαἃς, Ίμοπι., αι, Οαπιρ., Νοτίου, 

Ό]οἷ., βανγαος, Ἐλεϊσιαι!, Μ., ἩΠανάοο]ς. ΤΗἱ6 {6 ἐἶνο οπ]γ ἰηδίαησθ 

ἵπ γλίοῖι ή νουὈ 1 γεπάετοά {ο εεοπῃ,” ἵπ ἐς Ὦ. Ὑ., οαί οὗ 

ΟΙ τύγ-οπθ 3568. ΤΠ πιοςδύ ο {1αςο 1ΐ5 οᾳυἱνα]οπί 15 “ αρρεατ.” 

“Ώοοπι” 15 πιοδῦ δια] ἴ1θ τοπάρτῖης οἳ δοκέω. Ἑ. Ἐν, “ ρᾶν- 

αἰεεα]επή ;”. 10ευ., “ ρατεοῖετοπτ. ο ὙΠΓειίς, “ ειβολίθποπ.” 

Τηοτῃ., Θοαχ]εί, Ῥεπη, Ἡαἰκοί, 

Ὢο Ὑγαίίε, “ απ Μαμτομεα ;” 

α αμ Ἰᾷ]ρ ᾖαΐε;”. Ίδρος, 
Ἠοτίοη, Αραβ, 1πε]πα]], Μ. 

Β, Ὦγ. “σα οοη(θ.” 

. «Επ δὲ Τβεϊπα, Δπρας, Κεπάτίοῖς, Ἰπεκίευ, Ῥοπυ, 

ο ἨΤαιοξ, Νοτίου, Μ. ' 

ο Ῥεΐογ Υ056:”. Πέτρος ἀναστὰρ. Τ1θ οτᾶςε οἳ {16 ἐοχύ {5 

{οἸἱοποά, 9ο 1 πο] να!], Άησυς, Ιεπά,, Ἰη6ε]θΥ, Φοατ]είζ, Ῥοπ, 

Τγαἷτοε, Νοτίου, Μ. 

ρα ῇ1θ {οσο τ” τὸ ανηκεῖτο». 8εθ ν. 1, ποῖθ. 

4 «ρπ]γ;” μόνα. Τί ἶ6 καυς[ἑαίοά {ος ἐ1λο ρῄτηςο οἳ {ο 

Β, Ὁ. «Ὁσ οπιβε]νες. Τμ ρήήλεο {ας {ο Ῥήπς ουῦ {ῑια 

ΕιουσΏύ ἀῑςίίποίίψ, υ]ίοϊ ταϊσ]ιέ Ό6 οκριθεςεᾶ {π ους, σοπνθίθα- 

Βοπα] αἰΥίο ού “Ἠθ Ῥομε]ά ποἰλίπς Ὀαί έλα 1ἶπρη οἰούιος Ἰψίης 

(λργε  Ἡ]οοπιξ (η οσο): “Ἰόνα δο]],. τοῦ σώματος, πο! 

Ένα Ροᾶγ οἳ ὤθεας.”. .«Αἶοπα”. 16 16 χοπᾶθιίησ οἳ Αηρις απά ἩΜ. 

Ῥρημ, ' ἐμρ Ἰπεπ οἰοίμον οπψ.”.  Μοτίοη Ίας αορίοᾶ ϱ ἤδο 
ἑαηβ]αδίοη, «8 δα ποίἰλίας Ὀαῦ ἴμθ ϱγανο οἰοί]ας Ιψίης {ποσα 

ο, 1η βαὈδίαποο, ΟαπΠ1ρ. 

τ41ἡργο” Νονίοι. Οὰς αδις ζοφιεπᾶὲξ ἀθιααπᾶς α 5αΡΡ]δ- 

ππεηέ αῇἴογ “Ἰγίησ.” Τίς ας θε ἔαίκεη ἤτοπι Έεζα, ἨΟ Ίναβ 
α τιᾶοῦ Ππίεα 6ο]α ἀῑΙίο Ιαορηβα.” «Α. ἰπιί]ατ πεοεεεῖ ο Ιάΐοπι 

1θά ἴα {ἐταπε]αίοι οἱ ιο 9. Εν. {ο Θαγ, “1 νὶὲ 16 Ἱπσος εει]ς ασ 

1 ἴΘ)γε.” 

Σαρ Ἠΐ6 Ίοπιθ;”. πρὸς ἑαυτὸν. ἹἈοτίοι, Ἠγαἶκεί., θείου, 

Μ. ἈἨοῦ. (Π.π., ἑαυτοῦ): “Πρὸς ἑαυτὸν, ἰο οπεδε[ῇ, 1. Θ., ο 0Π635 
ΟΝΗ Ἠοῦξο ο) Ἠοπθ,. 1ωιίκε 24:12. Ῥιατ. ἱἆ. ζομη 20:10. Τα 

Πνίς Ἰαρί Ἱηρίαποο, ἴῑο Ίαπσαασο οοϊμο]ᾶος ποατ]γ τη] {μαι οἱ 

ἸαΚ6, Ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς ἑαυτοὺς οὗ µαθηταί (Β. Υ.), 

“ Ἔπεη ἴπθ ἀἱεοίρίερ ανοηῦ απ/αΥ αραίπ απέο Ἠλθί ο ΥΠ Πουβθ.” 

Καίπος]: “Απιζησιπί Ἰπέοχρτοίες, πἰχάπι σρὸς ἑαυτὸν τείεγεμᾶτιτα 
εἰν αἆ Φαυμάξων, αη αἆ ἀπῆλθη Ἱία αἱ ροβῦ ἑαυτὸν ἱπίθυραπσα- 
απ, εὔ Ἰποῖδαπι ροςί ἀπηλδη ἀε]αίατ. Οἱ πρὸς ἑαυτὸν αἆ «ὃαυ- 

μάξων τοίεναπί, γετρα τεζᾶπ αθέτὲ, εοιιήη ουσ έτη παϊγαξιις, οοτι- 

ραταπό {ουπιπ]ας εἰπηί]ος:. διελογίζοντο πρὸς ἑαυτοὺς, Ίπιο. 90 :14, 

προσεύχεσθαε πρὸς ἑαυτὸν, Ίπιο. 18 : 11, οεᾶ αἲρτεπάας οταῦ 

Ίοους, αἱ Ἰοσαίατ [οπηθ]α, {αυμάζειν πρὸς ἕαυτόν. «Α. [οι] 

ἀπέρχεσθαι πρὸς ἑαυτὸν, τα δἱε γαζίτε ἁοπιιώπ, οχίαί 790. 90 :10. 

εὖ ἆπ. ἩΠ. Υ. δ : 19.--Ῥναίθτεηᾶα ο,σο οςῦ, Ἱηριϊπιϊς οίαπι οἳ 

Ίοσυπι ραα]]εῖππα ῇοῦ. 20 : 10 6οαπι εεηθεπίία, αἱ νουδα, πρὸς 
ἑαυτὸν αἲ γετρυπι ἀππλθη τοογαμ.”. Τη {1 ου] σαὶ Ἐ44., αγίοςὺ., 

Ἐπαβρ, ΤΗ6ἱ]6, (ἀὔεομαι, Ώθησαὶ ρ]ασο {16 οοππη]α, αξίοι ἑαυτὸν, 

ἶας οοπηθοῦίης ἠναῦ ῬτοποῦυἨ ΝΙ ἀπῆλὃη. 1 Ῥίασο “ 0), Ψοι- 

ἀετῖης η Ἠήπιδο]{” ἵπ {6 ππατρῖη, 

επετο ροῖπς;’' ἦσαν πορευόµενοι. Καπᾶ. Λπσαβ, Θοαχ- 
1είζ, ἸΓαἰκοί., Ῥοπα, Νοτίου, ἨΙ. 

α «παπιθᾷ Εππιαιςτ” ᾗ ὄνομα Ἐμμασύς Οππρ., Μ., Μαι» 
ἄοοῖς. 

σ ααὐοι Της επρρ]θπιεηό ἵς ῬτοροτΙγ οπή θά Ὦγ Ἐαπᾶ., 

16ΞΙ6Υ, Τποπι., Βοατ]αύ{ί, ἸΓαἷοί, Ῥεημ, Τ]ε] να]. 

ν αἰκίγι ἑἐξήκοντα. Ἐεπᾶ., Μ., Αησις, Ταοπι, Όματρθ, 

Φοατ]οίί, Ῥεμη, Οαπιρ., Νογίο. 

Τ]ή5 15 ἐἶο παζαταὶ οοτ. 18 {5 ἐαί οἵ κ ὁ ΠΟΠ] ζογυςα]θί” 
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ΕΙΝᾷ ΖΑΜΕΡ) νΕΠΘΙΟΝ. 

14 Απά πε ἰα]κοᾶ {οσοίποτ 
οἳ α]] ἴεςο ἐλῖπσς πο ηαά Παρ- 
Ρεπεᾶ. 

16 Απά 16 οαπ1θ {ο ρα85, ἴἶιαῦ, 

π]ή]θ {16γ οοπτηπηθᾶ {ορείΛε, 
απά τοαβοπθᾶ, ο 65115 Ἠϊπισθι{ ἆταιν 

Ώρα}, απᾶ ποπῦ π](Ἡ παπι. 

16 Ῥαΐ {μαῖτ 6ος πετο Ἰο]ᾶση, 
Ὠιαί {μ6γ εἸιου]ά πο Ίπποι Πΐπι. 

17 Απᾶ Ἰθδ οαϊῖά ππίο ἴλθπι, 

γμαί ππαππθγ οἱ οοπιπππἰσα{ῖοιδ 
ατο ἴιςθξθ ἐιαί το Ἠατθ οηὸ Το απ- 

οἴμθν, α5 γο πα]ῖς, απᾶ α9θ δαά 
18 Απᾶ {ο οπο οἱ {Ί1θπῃ, π]οξθ 

Π8ΠΙΟ π98 Ό]εοραδ, απδποτῖης, 

βαἱᾷ πηΐζο Ἠήπι, Ατί ἴποα οπΙγ α 
δίαησος ἵπ ὁοχπδαίοπ, απᾶ Ταξί 
ποῦ Ίποπῃ {πμ ἴμ]ηπσς πΠίςοη ἆτθ 
60Π16 {ο ραςς ἴπογθ ἵπ (πθεο ἄαγς 2 

19 Απᾶ 6 βαῖᾶ ππίο ἴποπι, 

μαι ἰπ]πσαἸ Απά {Π16γ εαϊά 
πηΐο Ἠπῃ, Οοποθιπίης ἆθεας οἳ 
ΝαπαχοίἩ, π]]ο] πα α Ῥτορ]μθί 
πι] ἵπ ἀθθᾶ απᾶ ποτά Ῥείοτο 
6οᾶ, απᾶ αἲ] {ο Ῥθορῖο : 

σπβΕς. ΤΕΣΊ. 
3 Δ / Δ / 

αὐτοὶ ὠμίλουν προς ἀλλήλους 
΄ - ει / 

περὶ πάντων τῶν συµβεβηκότων 
’ ' 3} μ.ο 

τούτων. ᾗἸ καὶ ἐγένετο ἐν τῷ 
« ο) ια Ν ω Δ 

ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ συζητεῖν, καὶ 
Ν 3 . 3 

αὐτὸς ὁ ᾿Ιησοῦς ἐγγίσας συνε- 
/ - 

πορεύετρ αὐτοῖς' 18 οἱ δὲ ὀφθαλ- 
δ 3 α -ν Ν 

μοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μη 
9 . ο / 1Τ 5 λ 
ἐπιγνῶναι αὐτον. Εϊπε δε 

Δ 9 Δ / ε / ω 
πρὸς αὐτους, Τἴνες οἱ λόγοι οὗ- 

Δ ΄ Ν 
τοι, οὓς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλή- 
λους περιπατοῦντες, καί ἐστε 

/ 2 Δ 

σκυθρωποί; ᾖ1δ ᾿Αποκριθεὶς δὲ 
« ς 5 3 / - 

ὁ εἷς, ᾧ ὄνομα «λεύπας, εἶπε 
Ν » Χ Δ / - 

προς αὐτον, Συ μόνος παροικεῖς 
ε) ε Δ 3/ 
ἐν ᾿Ἱερουσαλημ, καὶ οὐκ ἔγνως 

Δ / 3 ο 3 ο) / 

τὰ γενόµενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμε- 
«ιο: 1 Ίσλ εἳ ; ραις ταύταις; Ἰαὶ εἶπεν αὐ- 

- ο . Δ . 

τοῖς, Ποῖα; Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, 

Τὰ περὶ ᾿]ησοῦ τοῦ Δαζωραίου, 
Δ ”/ Ν / 

ὃς ἐγένετο ἂνηρ προφήτης, δυνα- 
Ν 3 ἡ κ / 3 / 

τὸς ἐν ἔργῳ καὶ λόγφ ἐναντίον 
τοῦ Οεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ: 

ΕΡΥΙΡΕΡ ΥΕΠΒΡΙΟΝ. 

(ιο 7πετο ἰα]]ίης σέ] θαο]ι 
οίμου "οοποθιηίης αἱ] {πες 
ἠήπσς τ/]]ο] Ἰεαά Ἰαρρεηεά, 
Απᾶ 1έ οαπιο ἴο Ρρ855 υ]μ]]ο 
που Ὕνογο {α]]ῖης απά τεαδοΠ- 
ἵπσ {οσθίμος, {παί ὦᾖθδις Ἰήπι- 
5ε]{ ἄτοι πθαν, απά ποπ ση {]ι 
Ώνοπι. Ῥαΐ Ειοίς 67ε5 πετ 
«Ἠθ]ά, ἀπο {λα «ἴμογ ἅῑά πού 
Ἔποις Ἠϊπ. Απᾶ 6 φαϊά {ο 
Έλοπι, ὉΠαΐῦ ποτγᾶς ΄ατο Ίλιοξο 
π]ήοἩ ἔγθ ατο οκοαπσ]ής Ἀ πο 
θᾶοᾗ οίμος, ας σο πα]ίς, απά αἲς 

παά” Απά ιθ οπθ )παπιεᾷ 
0Ἴθοραξ, απβποιῖηρ, εαῖά 1ο 
Ἠπι, ΣΏοςί ἴποι οπΙγ εο]οπτη 

αι εταρδαίθπι, απΏά αἠςπονθςδί ποῦ 

σι (Ππήπσα πἩ]οη ΊἸατθ οοπ16 
{ο ρα55 {πετα, ἵπ ἴμθςσο ἆασς τῇ 
Απᾶ 9 ραῖᾶ. {ο-ἴλαπι, Πα 

μπσςὃ Απᾶ {πεγ δαῖᾶ {ο Ἠϊπι, 
"Τμοςθ οοποθιπίπς ὅὧθδις οἳ 

ἹΝασατοαίμ, Πο παδ α Ῥτορ]οί 
πηὶσ]Ώίγ 1η ἄθεᾶ απά ποτά Τε- 
{οτο ἄοά απᾶ αἱ] ιο Ῥεορ]θ; 

Ἐεμᾶ., Τ8οπ1., ὢματρθ, Βοατ]εύξ, 6ξ]εΥ, Ἰηαἷκε[., ΟσΙΠΡ.,  οχίοη, 

Ῥ]οἷς. 

7 «γρ {α]κίηςσ :. ὠμίλουν. Ἱπιρετί, οἳ εοπίπιιαποε. 1 η6]- 

να], Μ. Ἐοῦ. (Ἰμθχ., ἐπ υεγὸο) τ «Το οΟπΌΕΥ5ε, ἰο ἑαἶδ, το] 

: « φῇίμ θαο] οἶλᾖθι; ” πρὸς ἀλλήλους, Ἠοῦ. (Ώεκ., ἀλλήλων). 
Φος οἩ, 23 : 12, ποίθ. “Το {ας {οσοίῖον ” που]ά ϱε έλθ ργορες 

χοηᾷοτίπς οἳ συνοµιλέω. 

α «ροποργηίης !”. περὶ {οιπι σε). Ιαπᾶ., Μ., Ὀϊοις,, Τηεῖν. 

ν Τμο Ῥνορετ Ῥίασο {ος “ έμαῦ” οἱ Ἡ, Ύ. 15 Ῥείοτο “ ᾖ68ας.” 

Φο Μ., βΠ81ρ8, επ. 

5 ὁ ᾖρ]ᾷ,”. Της {ουπι οἳ {πο ρατβοῖρ]ε ἶ5 ποπ π5θᾶ ἱπείθαᾶ οἳ 

“ Πο]ᾶρα.” Ὁμαχρθ. 

4 «ο (μαί”. ΦΠατρθ. 

ο «{ῃργ ἀἱᾶ ποῦ Χποντ” τοῦ μὺ ἐπωνῶναι Ἀουποῦς Μ. 

ῬἙ]οοπαί,, 1. Ταξί. (« ἀῑᾶ ποῖ 56ο}, Ματᾶ. (" ἀῑᾶ ποῦ τθοοραῖσθ”). 

{ «γοτᾶβς”. λόγοι. Καπ. ΤμεϊψαιΙ, Ὁμανρθ, 1δευ, ὁ ρα]α- 
ογαθ.” 

” 

6 ατο ατο οχο]αησίπα;. ἀντιβάλλετε. Του. (Τ09Σ., ἵπ υεγὂο) : 

ατα Ν. Τ. ἱτορῖσα]]γ οὗ Ἱνουᾶβ, {ο ῥαπάγ, ἰο επε]αηρε, απ 39018., 

Ἰμ]κο 24 : τὸ Κεπᾶνοῖς, Ὃο Γαία, “« νι--πνδοϊιδεἰζ”. “ Ῥο 

οχσµαησθ πγογᾶς”” 16 α ΟΟΠΙΠΙΟΠ Ιάἱοπιαδίο ρναβο. 119 (ἀπθεῖς οαἩ, 

{πογο[οσθ, τοσθίνθ  Πουδὶ τοηάσνίης, γνλ]οὶι 15 οχαοῦ, 

Ἀ. α ψγ(Ἡ θ80Ἠ οἴἨ6Γ ;” πρὸς ἀλλήλους. Κεπᾶ., Μ. 6ο ν. 14, 
ποίθ 7. ες Ἡ βαο,” 

{ «θλο ομο:” ὁ εἷς, Ἐ επ. Μ., Θπατρο. 

} ««μαπιθᾷ ;”. ᾧ ὄνομα. Μ. Όοπιραιο ν. 18. 

κα Όο8ἱ ἔλοα οπ]γ βο]οαη τ”. Σὺ μόνος παροικεῖε. Μ. Ἴεη- 

ἀτίοῖς («Αί ΊΊοα ου] α βίὔαησου ”), Τ 16] να] (Από οι οπ]ψα 

φοἱοασηον ”}.  Ῥ]οοπιξ (Ν. 1ο5έ.) : « Τ ποπ]ᾶ----ἴακθ μόνος [οχ µό. 

φον.’  Βοῦ. (1.6Χ., μόνος) 1 “Τη απ αὔνετοῖαί εδηςε οἳ ρεί5οµς απά 

Ώμησς. ἘἙπαύ,, 2128, 6.” ι 

1 «η Τ]8 πονὰ ἵ αζιοισεᾶ, 45 ἐν οἱ ἴἶιο Τοχέ. Ἠεοερί. ἵς 
οαηοείθά Ὦγ (τίεςο., Έπαρρ, Τϊεοιεπά., 11εῖ]θ, Κληοεί, Θο]ο]Ζ. 

Βολοίῦ εασα: “ Ἐν ἀθ]ενίπας ουπι (Πί65Ο. αἰῖαια αμοίοπαίθ 
οᾶ, παν]έοταπα (12 πῃο.) οὐ ν5ς. Ῥεεοί., Ε ἡ]οχο” 

1 “κῃογοςί; ἔγνως. ἈἘεηᾶετεᾶ ἵπ 1μθ Ρτοςεπᾶ ἴθηςο Ὦγ 

Ὑγακεέ, εποοπιθ, 11οπη., .Α.. Όαπιρ., Ὠἱος., Ψαπγετ, Ώε ἸΓειίε. 

αι α τῃ]]οἩ Ίαυθ 00ΙΠΘ {ο Ῥαρ81” τὰ γενόµμενα,. “ Ἠανο” ἵδ 

Ῥτορβογ 5αυςδἰἑαίεᾶ {ο “ ατθ,” ου ΤΜοΠ.., 1ζεπᾶ., Όπατρο (ή πας”), 

Ἰλαἰκαί, Οαπιρ., Νοτίου, Μ., ΒΩἨΥΘΥ. 366 οἩ. 4 : 81, ποίθ. 

π «Π]οςρ;” Τὰ, ΤΗ ποτᾶ 6 Ῥαβεοᾶ οσευ {π {ο Ἡ, Υ., 

πΏ]σᾶ {ο]]ογγθᾶ Τγηᾶα]ο. Ἰπ βἰσίοίπαςς, ἐο αγίῖο]θ 15 πού πεεᾶ ἔοτ 

α ἀοπιοηκίταίνθ, 7οῦ ἵπ ἐχαπε]αίου, Ῥετβρίοαί απᾶἁ οοποίδἙηθεΒ 

αμίλμοισο 16 ῬχοπουΠ, α5 ἵπ {ίς Ἰηδίαποο. ΟΜιαγπήςθ, 11νοιθ 

που]ᾶ ὃο ϱ τερθΒ ου οἳ {1ο Ῥήσαςο "1ο ἐίπσς.” “Τοξο” ἴ6 

απιρ]ογοά ὉΥ Βοατ]εδέ, ἸΓεείαγ, Ῥεηα, Νοίοπ, ίοἷ., Μ. ΕΒ. Έτ. 

ἁρο]]ε." Α8 απ αἰἰθυπαίῖνο τοπᾶετίηᾳ, “ έπς ἐμΐηρς:”. Βο Βαπ- 

γεν. Ἀθῖς., “ ἄθ ἄἴπσει ς”. Τρος., “118 ορδης;”. Ὀϊοάαί! απά Τέα]., 

ὧθο οἩ. 12 : 43, Ποῖθ. 
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ΚΙΝ ΙΑΝΜΕΞ᾽ ΤΕΒΕΙΟΝ. 

320 Απά Ἡογ 11ο οἩ]ο ρτῖοςί5 
απᾶ ους ταἷους ἀθ]τοτοᾶ Ἠϊπα {ο 
ϱθ οοπάθπιπθά {ο ἀθαί1, απᾶ ηατο 
οτασϊβοά Μήπη. 

9] Ῥιήτ πο αιςίοᾶ ἐἶναῦ Τέ Ἰαᾶ 

Ῥθεπ Ἡθ σ]Ἡ]οι βλοπ]ά Ἰανθ. χ- 
ἀθοπιθᾶ Ίβυαο!: 'απά Ὀεβῖᾶςς αἲὶ 
(118, {ο-ᾶαγ 19 {19 οπϊτᾶ ἄαγ 5ἶποο 
1θεβο ἠήπας ποτθἄοπο. 

24 Κθα, απᾶ . ορΓίαίπ Ἱοπιθη 
8ἱεο οἳ -οπῦ οοπιρᾶαἩγ πιαᾶς 
Αδίοπ]ε]οᾶ, πμ] ποτο θατῖγ αὖ 
ο 5ερι]σᾳπτο, 

29 Απά ν]ισιῃ {πογ {οαπᾶ πού 
6 Ῥοάγ, 1ου οαπ1θ, βαγίης, ἐαῦ 
τθγ Ἰαά αἶδο 5εθπ ο τῖδίοη. οἳ 
απσείᾳα, πο εαϊῖά {ἐπαῦ Ἠο τας. 

π[:το. 

24 Απᾶ οθεἰαΐ οἳ ἔλοπι πηζοα|.ς 
ποτό πα ᾗδ, ποπῦ {ο {πο εορα]- 
ομτα, απᾶ {ουπᾶ {έ 6Υ6η 5ο αδ ἴ]θ 
ποπιθη Ἠπά φαὶᾶ: Ῥαῦ Ἱΐπι ιογ 
βαἹΥ ἨΟῦ. 

26 Τ]οηυ Ἡο φα]ᾶ. ππίο ἴἶσπι, Ο 
{οο]ς, απᾶ 5ἶοι οἳ Πεατί {0 Ῥα]ΐογο 
9Ἡ) λαί {μα Ρτορβείς Ἠαγα εροζαπ | 

26 ΟαρΏῦ ποί Ομπῖδὲ {ο Ίατο 
επβοτοά {ες ἐΠίασε, απᾷ {ο οπίαΥ 
{πίο Ἠΐ8 ο]οτγ 7 

2Ί Απά Ῥερϊππίπα αὖ ᾖΜοςες, 

απεςς ΤΕση. 

ὃὁ ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν οἱ 
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν 
εἰς κρίμα θανάτου, καὶ ἐσταύρω- 
σαν αὐτόν" 21 ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν 
ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ µέλλων λυ- 
τροῦσθαι τὸν ᾿Ἱσραήλ. ἀλλά 
γε σὺν πᾶσι τούτοις τρίτην ταύ- 
την ἡμέραν ἄγει σήμερον, ἀφ 
οὗ ταῦτα ἐγένετο. 3 ἀλλὰ καὶ 
γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστη- 
σαν ἡμᾶς, γενόµεναι ὄρθριαι ἐπὶ 
τὸ μνημεῖον" 3 καὶ μὴ εὑροῦσαι 
τὸ σῶμα αὐτοῦ, ᾖλθον, λέγου- 
σαι καὶ ὁπτασίαν ἀγγέλων έω- 
ῥακέναι, οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῇν. 
34 καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν 
ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ εὗρον 
οὕτω καθὼς καὶ αἱ γυναῖκες εἷ- 
πον' αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον. 3 Καὶ 
4 5 9 3 ΔΝ 9  / 

αὐτος εἶπε προς αὐτους, {3} ἀνὸ- 
9 ο - , - 

ητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδία τοῦ 
ιά 3 .ν ω 38 

πιστευειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλη- 
ε ο) » Δ ” 

σαν οἱ προφῆται" 3 οὐχὶ ταῦτα 
3/. - Ν Ν κ 
ἔδει παθεῖν τὸν «Χριστον, καὶ 

. . 3 Δ κ, ς ο 
εἰσελθεῖν εἰς τὴν δοξαν αὐτοῦ; 

Ν ελ ΄ 34 Δ / 

ὃτ Καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ ἸἩωσέως 

Τ ΕΠΝΙΡΘΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

απᾶ Ποπ 119 ο͵ίοί ρτίθεί5 απᾶ 20 

οας τη]οτς 5 ἀε]ϊνοτθά Εἶπι Ἡρ {ο 

Ὦο οοπᾶάσπιποᾶ {ο ἀθαίῃ, απᾶ 

ορτποἰῇθᾶ Ἠϊπ. Βιί πο Ἱοροά 24 

ναί {65 πας Ἰθδ, πΠο Ρπα5 {ο 

τοᾶροπι Ίδταο]: απᾶ Ῥοβ]ᾶες ο] 

018, ἴο-ᾶαγ 6 πο (μιτᾶ ἅατ 
εἶπορ {μθβθ οἰμίηρς ετο ἄθπθ. 
«Ἑπό ΠαΥ{ΥθΓΠΙΟΤΟ, 19016. πο- 23 

πιθη ΟΕ ΟἨΣ ΟΟΠΙΡΑΗΥ '"αβἰοπϊςίι- 
}| ο τς, π]ιο ποτθ 685] αὖ {16 

{οπο} απᾶ ποῦ Ππάΐηρ Πής Ῥοάγ, 28 

Πιογ οαπιθ, εασίπς, ναί Του 

ΤΠαᾶ αἱδο 666η α τ]εῖου οἱ 8η- 

φο]ς, πο εαῖᾶ Όιαί Ἡρ σα 

91νθ. Απᾶ «(ροπθ οἳ 11οβθ 24 

ψἩ π8, πεπέ {ο 1 {οπιβ, απά 

{οππᾶ ἃ "γοη 6 119 Ἰγοπιοη 

μαᾶ εαἰᾶ; Όαό Ἰήπι {που εαπ 

ποί, Απᾶ Ἡδ δαῖᾷ {ο Ίηθια, Ο 26 

Ὁλοισ]/]6β8, απᾶ εἶοπγ οἳ πθατῦ 

{ο Ῥο]ίοτο 1. π]ῖοὰ ιθ ρτορ]- 

οἱ Ἠανο 5ροκεπ!Ι "Μαςί ποῖ 26 

«ίιο Αποζημμᾧα  βΠΠ6Γ Ίπθεο 

Ώπίησς, οπᾶ οπίου πίο Πΐ5 ρ]ο- 
νσῇ Απά Ῥορϊππίηρ σοπι Μο- 27 

5. α ᾖεμγοιρᾶ--- πρ :”. παρέδωκαν. 

9 ογποϊβεᾶ ;”.ἐσταύρωσαν. 

Ῥτεδεεεά ἵη τοπᾶετῖης ΤΏοΐ]ι ποτά. 

«5 «παρ 10 τθᾶθεπις 

«σας θροπύ το χεάθεπα 80 Αησαβ. 

την 

α “«Ευ{ ΓΙ εσπιοχθ ; ἀλλὰ καὶ. 

καὶ) : 

γα], Νοτίου, Μ. 

: «αβιοηίσηθᾶ τς; ἐξέστησαν ἡμᾶς. Ἰηοιναϊ, Μ., Βαπτος, 

966 οι. 9 : 44, ποῖθ. ΄ 

Της αοτίκὲ ἵΒ οοπρῖθᾶ {ο αἲ- 
ὀΐμεν, υῖα., παρέδωκαν. 19 πξαα] Ίοτορ οἳ {πο ἴθηδο εἰιοα]ᾶ Ὦο 

ή Ἠα8 Ῥθθι ἄοπο ὮΥ 

Ψμαχρθ, Νοτίοῃ, βαγγετ, Κεπᾶ., Το] γα], 

ὃ µέλλων Λυτροῦσύ-αι. 

Ν.---Βοα]θξξ, Θμαυρς, Ὠϊοῖς. («Το Ἠατο γεᾷροιπεᾶ ”}. 
ΤηεΙπα]] («18 αΏοπῦ Το το- 

ἆθοπι }, Ἰαἷκθί., πας 5οΐη {ο τοἆραπι »”. Τή6Γ., “δα ά τθᾶῖ- 

Ἰοτίοη. Ἐοῦ. (Τιοχ., ἀλλὰ 

«ὉΠλιοπί α Ῥτουθᾶϊπα πθρα(ῖνα, απᾶ πινϊίπρ στααβίον, 

δµέ αἶσοι Ίγεα αἶτο, γα ευεῃ.' ΤλῬ ἔποπβ]ιὲ 18 Ῥεδύ οχρτεςςεᾶ, Ο0Π- 
εοπαπὺ πὴ(Ἡ οὖν Ιάΐοπι, Ὁγ “ Ῥαῦ {αίμα μπηοσθ.” ΄ Βονοταὶ Ιΐθ Ἐπρ. 

νοτεῖοπς Ίατο “ Ὅ πιοτδοτοτ.”. Ἰλοσι., “ δα6 αραϊπ.” 

5 6 ΡΟΠΙΘ7 ”. πινες (ΙπᾶθΕ). Απατς, Ἰλοπιδοπ, Ῥοατ]οξί, Ῥδπη, 

ἑ «60ΠΙϱ 3 τινες. 

ἃ «ΡΤΟΠ 068] 

88). 

ταγ (οη Δησις). 

Κεπᾶ,, ΒαΥΥΟΣ, 

ΑἹεγπαίίτο, 

(1Σ., ἴι υετὸϱ) : 

ος ««[οοἱςς.” 

. «Μαςς;”. ἔδει 

Αποζημοᾶ {ο δυβθχι” 

Ξ«{λο Αποζηιι.” 

πα]. 

3 οὕτω καῦὼς. 

τα ἠπουρ]έ]θες ;”” ἀνόητοι. 

58. Ε,, “ ἄεροατγοα ἄε 5εης;1β65., μθςῖοβ”. (ή εὐπρίά ”). Τάᾶ4. 
«Τ, πο ἰλοιβ]έ οη. Ἡ. αοἲ., πο ἐλίπέηρ, πο . 

εαραῦ]ε ο, οἳ αἀαρίθά {ο ἐλπῤσπρι” 

ποτᾶ ελου]ά ὃς ἀἰξιηραϊε]οᾶ {τοπι µιωρὸς, ἄφρων, ἄσοφος, απᾶ 

ἀσύνετος, πηᾗοῖι πι ἀνόητος 3το τοπᾶθτθᾶ Ὦ7 {μο Ἡ. Ἡ. “ {οοἱ,” 

ῬἙ]οοπήί. (Ν. Τοβῦ.): 
06 «ο ἶνας πιο, ος 10110 1965’ πού, ἔιο }αομ]! ϱῇ Τεαδοη ; 00, 88 

Ί6γ, υῇο δες τἵ ποί αγέρ]α.” 

Ὁ τς: 95: Ἱ. Μαῦ, 16 1 οἱ. 

Σα {0π1 λ{οΒ6Β:’ ἀπὸ Μωσέως. 

να]ς., Μάοπῖ,, Έτας,, Ῥεζα, Οαδία],, ἀὔεομοα, “ᾱ Ἠορο 

Βου ποίθ τ. 

ΜΜ. (πιουθ εχβοξ]γ, “8ο 6νοπ 

Ἐεπᾶ,  ΟΑπΡ., Έθπη, ΤἩοπιβοι. 

Φσο 6]. 11 :40, ποίο, Της 

«Το ποτά ἀεποίος οἱ ου 

Μ. Βο (Β. Τ. Ίπκο ὃ: 491 4 : 48; 
Αἰϊοιπαίνο, « Ύγρα πού {6 

5εο Το «2 : 26, ποῖο. 

Βοατ]οί, Βαπγεν, Μ., Τηε]- - 

Τ116 6απ1ο τοπᾶρείηρ ἵη {1θ ρθε[ροί έρπες (” Ίατο ααἰοπ/ς]θά ας") {8 
οᾶορίοᾶ Ὁψ Τποπι., ὣσατ]οζέ, ἸηΓεείον, Ῥθηι, Οµπ1ρ., Ἠοσίοη, 

Ἠεΐς.,' ται Ῥοςα:”'. Ὦο Πεϊϊζς, “τοι ΜοΡθ!” Ῥ]οάβα αρά 

Τοθ]., ««ἆαά Μοςδ.” ι 



ΤΗΕ ἄΟΡΡΕΙ ΑΟΟΟΒΡΙΝα ΤΟ ΤΌΚΕ.- ΟΗΑΡ. ΧΧΙΥ.᾽ 

ΚΙΝΑ 2ΑΜΒΡ) ΤΕΒΒΙΟΝ. 

απᾶ αἲ] 1ο ρτορβοίς, ο οκρουπᾶ- 
οἆ υπίο {λεπι 1π αἲ] πο ογἱρίατθ 
119 {π1πρς οοποθγηῖης 1ήπιδδ]{, 

28 Απᾶ {πε ἆτγαον. πὶρ] ππίο|2 
ἴπ6 τί]ασο π]{ίπεν {167 ψεπί: 
απᾶ 9 πηαᾶς ας {ποπσ]ι Ἡο που]ᾶ 
Ἠατο σοπο {ωτίμου. 

29 Ῥιΐ 1167 οοπβαἰποᾶ Ἠΐπι, 
βαγΐης, ΑΡίᾶρθ τη τι: {ο 10 18 
{οπατᾶ ουρηῖης, απᾶ {Πο ἄαγ ἶ5 
1; βροηπύ. .Απᾶ Ὦθ ποπύ ἵπ ἴο 
ταχτγ ης {μοπη. 

80 Απά 16 οαπιθ Το ρα88, α5 Ἡθ 
εαΐ αἱ πιθαῦ πι {παπι Ἡθ ἐοοἷς 

ῶχθαᾶ, απᾶ Ῥ]οβςοᾶ 14, απᾶ Ίταχκο, 
Άπᾶ σατο {ο {1θπ). 

δΙ Απά λοῖτ 6765 Ἴνθτθ ορεή- 
οὗ, απᾶ ἴπεγ Κηπου Ἠϊπι: απά Ίι 
ταπἰσμθᾶ οπέ οἱ {μαῖτ εἰσ]έ, 
82 Απᾶ ἴμαγ εαὶᾷ ουὖθ ἴο αη- 
οίματ, Ρὶᾶ πού ος Ἰιθανῦ Ῥατα 
σετ ας γή] 11ο {α]]κοᾶ π(ᾗ τ5 
Ὁσ {1ο παγ, απᾶ π]ή]ο ο ορεπθᾶ 
10 6 1ο εοπ]ρίασος 7 

αΒΕΕΚ ΤΕΣΣ, 

καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν, 
διηρµήνευεν αὐτοῖς ἐν πάσαις 
ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ. 
355 Καὶ ἤγγισαν εἷς τῆν κώμην 
οὗ ἐπορεύοντο' καὶ αὐτὸς προσ- 

ω /. ΄ 

εποιεῖτο ποῤῥωτέρω πορεύεσθαι". 
ή 

3 καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν, λέ- 
.. Ὦ ε - ο 

γοντες, «εῖνον μεθ ἡμῶν, ὅτι 
Ν / 

πρὸς ἑσπέραν ἐστὶ, καὶ κέκλικεν 
Ν 9 οἡ - 

ἦ ἡμέρα. ᾖαἳ εἰσῆλθε τοῦ μεῖ- 
ναι σὺν αὐτοῖ.. ὃν καὶ ἐγένετο 

.. 

ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν µετ' 
» - Δ κ ε δα / 

αὐτῶν, λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλο- 
. . ’ 3 , μ 

γησε, καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὖ- 
ο) 5ι » λ / 

τοῖς. :. "αὐτῶν δε διηνοίχθησαν 
ε 5 ο Ν 3 / : 3 οἱ ὀφθαλμοὶ, καὶ ἐπέγνωσαν αὖὐ- 
/ ἑΝ Β 

τόν καὶ αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο 
5 μα... 382 κο 5 λ ἀπ αὐτῶν. Καὶ εἴἶπον προς 
ἀλλήλους, «οὐχὶ ἡ ᾗ καρδία ἡμῶν 
καιοµένη ἦν ἐν ἡμῖν ὧς ἐλάλει 

ἡμῖν ἐν τῇ ὁδφ, καὶ ὡς διήνοιγεν 

ΤΒΥΙΘΕΟ ΥΕΕΡΙΟΝ. 

865, απᾶ "γοπι αἳ] ιο ργορ]ιαίβ, | 
πο «οχρ]α]πεᾶ {ο έΊνοπι ἵπ 11 {1ο 
βοτῖρίιτθς {πο {λίπος οοποθυΠ” 
ἵηρ Ἠϊπιδο], Απᾶ που ἄγθι 
πρατ» ιο γ]]]αρθ πηηίηος {1167 
επετθ σοῖπα, απᾶ 16: πιαᾶο 5 
Ἰποιρ] Πο ἆπαβ ροῖπς {αγίπον. 
εΑπᾶ /116Υ Ῥτθβθοᾶ Πΐπι, 5αγ- 
ἴπο, «Ἠοπιαίη γι τ9, {ου 1ΐ 18 

ἰοπατάς οτεπίπς, απᾶ ἴπο ἄαγ 
δ]αἴ ἀθο]ποᾶ, «Απᾶ Ἰιο πθηί 
ἵπ {ο αρῖᾶο πέι οπι. Απᾶ {έ 
σαπιθ {ο Ῥᾶ585, 48 19 /γθο]ῖηθᾶ᾿ 

το 8 

αἱ ἑαῦΐο γι ἴποπα, Ἡβ ξοο]ς 11 
Ῥτοαά, ἀπᾶ Ῥ]οβεθᾶ,) απἆ Ῥτοκε 

16, απᾶ απο κό {ο {λθπι.΄ Απά 
ιοί 67965 Ἴετθ ορθπθᾶ, ἀπᾶ 
που που Ἰΐπι; απᾶ ς τάΐς- 
αρρθατοᾶ {τοιη ἐλθπι. Απᾶ ἴπεγ 
βαϊᾶ {ο 5οαο) οἶ]ἶου, Ρἱᾶ πού 

οις πεατγέ Ῥηση πι ήη τς, π]ή]θ 

Ῥο .πα8 {α]]πο Το Ἡς5 «ο ᾖ]νθ 
παγ, απᾶ π]ή]ο Ἡθ ΡΠ45 ορ6Ν- 

5 ο ΤΟΠ ϱ]]:” ἀπὸ πάντων. 

Ῥπ8 ῬΒ]οοσί (Ν. ΤεῬί.) 8978: 

Μ., Θαπγον. 

ΑΤΓο ποσᾶ ποῦ εἰηπιδ]ο αἱ 1ΐς 

Ῥοΐηρ εαίᾶ ναί Ολτίρέ Ῥεσαπ {τοπι αἲ] 119 ρτορβοίς; [ος {6 εοπ]ᾶ 

Μοπί,, “αἲὉ οπιπῖ- δ αἙρπαϊῃς” Μεῖνο». 

1ο ]αδέ οἶααςε ΟΕ ἐῑῑς Υευςο. 

πα παίῃ ἀθσ]ηρᾶ :. κέκλωιεν. 

ζεπᾶ, θο οἳ, 1 : 56, ποίθ. 

με]γα], Μ., Νοτίου. 

50 ἵπ 

Όσοατ- 
βθεπι ἡλαῦ πο Ἠατο Ἠετθ πιθγε]Υ απ οχἰγεπιο]γ Ὀτίες πιοᾶς οἳ οςκ- 

Ῥτθδείοη, απᾶ α εοτί ος συ πολης, ος οοπ{ηδῖοη οἳ οτάσς, ἵπ πἨῖοϊι 

1ο ποτᾶς ποπ]ᾶ παζατα]]σ τυπ; ᾳ. ᾱ-, 'απᾶ οοπιπθποΐης {τοπι Ί116 

Ῥουίςβ οἳ Πο5ες, απά ρτουθοᾶίης Ώπτουρ]ι αἳὶ {ο πτοβΏείς, Ἡρ οκ- 

Ῥιαϊπεᾶ {ο ἴλθπι 11ο ἐήπσς ἐλπετεῖη, απᾶ ἵη αἰὶ πο οἶλου βοϊρίατος, 

οοποθιπῖηῃ {πο ΜορεῖαἩ πιθοπίης Ἠϊπιβε]”. Ἡατίπς ρἴτοι, ἵπ {16 

1θχίΐ, ο Ἠΐεταὶ τοπάετίηᾳ, 1 βαρρεξύ ια {οΠοπ]ης αἱίογπαίίνθ οπθ, 

Ῥορἰπηΐης οτι Ἀ0585, απᾶ ροίπρ ἰννουα]ν αἲὶ ο Ῥτορμαίς,” 

» «οχρ]α]ηθᾶ :”. διηρμήνενεν. ἸἨοια, Ἐαπᾶ, Μ., Βοαχ]είέ, 

«Ἔθεῖεγ, Οαπιρ., Νοτίοη, Ώοῦ. (1εχ.). 

5 «1093 ϱῇ {πο Ὦ, Ύ, ἷ8 βαρεβνοτς, αἲίεν “ ἆγοιν ποας,”” αοοοτᾶ- 

πρ {ο οις Ιάΐοπι. Βο Μ. 

5 «ποιο βοῖπρι ἐπορεύοντο. εκεί, Κεπᾶ., Ἓλοσι., βοατ- 
1είέ, ἸΓεείςγ, Ῥρην, Μ,, Νοτίου, Π]μοϊπα]]. 

ἆ απποα φοῖηᾳ ;” πορεύεσθαι. Ἐοπᾶ.,  Μ. «Αθνπανθ, «ας 

10 Ρο.” 

54 Απᾶς” καὶ. εκεί, Θαπγον, Τπενα]|. 

{α1βγ Ῥχθθθᾶ ;” παρεβιάσαντο. Ὑαίκοξ, Τ]οι., Θοατ]είῇ, 
Ἱοτίοη. ΤΠΐ6 τετο οοσστ8 οπ]γ Ἠθιο απᾶ .Αοὶα 16 : 15, απά {ς 

τοπᾶαγοᾶ ““ οοπβναίη” ἵη ἐπ Ἑ, Ῥ. Επί ἴλαῦ νογδίοι Τοπάθις 
ἀναγκάξω, πλο] οστά πίηπθ εἴπιες η {1θ ΊΝ. Ἔοδέ, Ὦ7 «οοη- 
βἰταίη ” {π {ους ἠηβίβησςδ.΄ “Απᾶ 50 1ΐ ἄοθξ συνέχω, 3 090Υ. ὅ : 14. 

“Το ρτεεβ” ἵ6 αρρτορσίαίθ {ΟΥ παραβιάξοµαε, ἵη ἴλθ οπΙ πο 
90606 ποσο [6 ροσττς. 

16ἡέ, “ἶ6 ἀθομπίης ; ὙΓεεῖου απά Ῥ]οἷς., “ ἴμο ἆαγ ἀθο]ίπες, 8εθ 

ο. 9:12, ποίο. ο εί, “ει Ταρ Ἰαί εἰ ᾳεπεῖρεῦς” 
5. Ἐτ., “16 Ίου ο Ῥαΐςεό ;”. Καίποε],  ἀῑες Ιπο]ίααν Ην” 

1 ο τθρ]πθᾶ αἲ ἰαδίε.”. Β6ο οἩ. τ : 96, απᾶ 9 : 14, ποίε». ἨἘοῦ. 

(1μες., ἐπ οεγόο). 

1 Τὴρ εαρρ]οπιεηῦ ἡν οἳ ἐ1ο Ἑ. ντ. νομροᾶ, 38 υπαπέλοπεᾶ 
υγ ἴ1θ ἐοχί, Θο Τβοιη., Μ., 9Ίςσρθ, Οαπρ., βαπ1γοΝ. 

κα Αα 1ο ορ]εοῦ 18 εγιάεηἰ]ψ τὸν ἄρτον, 5 5αρρΙοπιθηῦ 
Ἱ6 ἠηεοτῦρᾶ Το αποῖᾶ {πο ἹατεΏποςς οἳ ἴλμθ' εηἴεπο ἵπ {1θ ΡΗΓΑΒΘ- 
οἶοσΥ οἳ {πε Ἡ, Ὁ. 

1 ᾖϊβαρροαιθᾶ ἴποιη {Ἠθιι1” ἄφαντος ἐγένετο ἀπ αὐτῶν. 
Τμοπα., Όμαχρο, Ῥεπη, Νοσίου, Ἰμαἷκοί,, Μ.----Οαπιρ., οι, “πο 

ἀϊβαρρεανεᾶ τ . τι, “1 ἀἱδραταί ἆο ἀρταπέ οας.” Ἐαπος]: 

“ Βοαήρηί αἰιΐοπι 11ᾳσα8, αὖ εοἰζο πποηπὶδ Ἓεζα, π0ῦ αὐτοῖς, βεᾶ 

ἂπ' αὐτῶ», τοπιοβίοπθπι ]οσαΐεπι ἠπάϊοβξατας, πο ααῖς οσἰκἠπιαπέ, 

φθευτα Ῥεεοουίσ απἰάδπη οσα 1ρδίς πιαηβῖςες, θεᾶ ομροτο, ααοά 
ΏΟῦ οθγηῖ Ῥοβοοί 

5 α {0 θαϱἩ ομετ ' σρὸς ἀλλήλους, 

π «πας ἠα]Κίηςτ”. ἐλάλει, Ἰπιροθοῦ οοπύηιαξέυο, 

Ἰπακοί, Το] πα, Μ. ι 

ο «ϱῃ 119 Αγ; ἐν τῇ ὁδφ. 

Ρ΄ «γγαα ορθυίης τ”.. δμήνοιγαν. 

» 

Θ6ο οἩ. 23: 152, ποῖθ, | 

Αηρτ8, 

ζοπᾶ., ΝΤ. 

96ο Ἰαδύ ποί, ἘΚεπᾶ, Μ. 
Απάσᾶ, Τπο[παΠ. 



ΤΗΕ ἀαΟΡΡΕΙ;, ΑΟΟΟΕΒΡΙΝα το ΙΓΕΒ.--ΟΗΑΡ. ΧΣΙΥ. ρα] 

ΚΙΝΑ σΑΜΕΘ) ΤΕΒΡΒΙΟΝ. 

88 Απά {πα6γ τοδο τρ {1θ 8.πιθ 
πους, απᾶ ταατποᾶ ἴο /οχαδα]θπ, 
θπά {ουπά {]ι οἶθγοι σαἰλειθᾶ {ο- 
βαΐύμθς, απᾶ (λεπι {λα Ὑοις ση (]ι 
{λθπι, 

84 Βαγῖηςσ, Τ19 ΤἸμογᾶ {5 χβθπ 
Ἰπᾷερᾶ, απά λαϊἩ αρρθαχοά {ο κ]- 
πΙΟΠ. 

86 Απᾶ {μετ {ο]ά π]ιαῦ ἐπίησς 
ὤεγο ὧοπε ἵπ ιο Ὑαγ, απᾶ ουν ια 
πας Κηοση οἱ ποπ {η Ῥτοακίπο 
οἱ Ὀγεαά. 

86 ᾿Απά α5 πα {ητις εραζε, 76- 
βπ56 Ππιςα]/ βίοοᾶ Ίπ {ιο πηϊᾶςῦ οἳ 
{ποπη, απά δαϊσλ υπίο {λοπι, Ώομος 

ὃε ππ{ο τοι. 

δΊ Βαέ ἄιογ πετο ἑουτίβοᾶ απᾶ 
αΏγ]σ]ιίοᾶ, απᾶ 5αρροβεᾶ {ναί ἴἶου 
ηαάἆ 56εη α ερὶτί6. 

398 Απᾶ Ἱο εαὶᾶ ππίο ἐλοπι, 
ΤΗΥ ατο ο {πουρ]εᾶ Ἰ απά πι 
ἄο ἰοισ]ίς ατῖεο ἵπ ουν Πθατής ὃ 

59 Βε]οίά τα; Ἰαπᾶς απά πιγ 
196ἵ, οί 1έ 15 Τ πιγβε]{; Ἱαπᾶ]ο 
πθ, απᾶ 966; {ο; α. ϱρῖηὁ Παί1 
ποῦ Πας απᾶ” 99195, αἱ θ Ε69 πθ 
Ἰατο. 

40 Απᾶ π]ιεη Το Ἰαά ας αροῖς- 
6π, Ἰ6 εἸεποσᾶ ἴἶεπι ἠὲς Ἱαπᾶς απᾶ 
Ἰής {ρεῦ. 

απΒΕςΚ ΤΕΣΤ. 

ἡμῖν τὰς γραφάς; 55 Καὶ ἆνα- 
στάντες αὐτῇ τῇ ὡὧρα, ὑπέστρε- 
ψαν εἰς “Ἱερουσαλὴμ, καὶ εὗρον 

συνηθροισµένους τοὺς ἔνδεκα καὶ 
τοὺς σὺν αὐτοῖς, ὃ' λέγοντας, 

"Ὅτι ἠγέρθη ὁ «Κύριος ὄντως, 
καὶ ὠφθη Σίµωνι. Ὁ Καὶ αὐτοὶ 
ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ὡς 
ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει 
τοῦ ἄρτου. 

56 Γαῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων, 
αὐτὸς ὁ ᾿]ησοῦς ἕστη ἐν µέσῳ 
αὐτῶν, καὶ λέγει αὐτοῖς, «Ἠλρήνη 
ὑμῖν ὃτ Πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμ- 
φοβοι γενόµενοι ἐδόκουν πνεῦμα 

θεωρεῖν. ὃ καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 
/ / 

Τί τεταραγµένοι ἐστέ; καὶ διατί 
Ν 5 / 3 - 

διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖς 
, « ο ) Δ 

καρδίαι, ὑμῶν; ὃ ἴδετε τὰς 
-. Ν / 

χεῖράς µου καὶ τοὺς πόδας µου, 
[ὰ »ὰ . 3 / / 
ὅτι αὐτὸς ἐγώ εἰμι' ψηλαφήσατέ 

/ ον φ. ΄ µε καὶ ἴδετε' ὅτι πνεύμα σάρκα 
ΔΝ 3 / 5 3 Δ 3 ΔΑ καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ 

- 3) - 

θεωρεῖτε ἔχοντα. Ὁ Καὶ τοῦτο 
Ν 3 “ ον 8 Φ 

εἰπὼν ἐπέδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας 
Δ ΔΝ / 4ἱ χ 5 

καὶ τοὺς πόδας. έτι δὲ ἅπι- 

ΒΕΝΙΡΕΡ ΥΕΕΒΡΙΟΝ. 

Ἱπρ {ο τ18 ἐμθ θογ]ρθωτος! Απάᾶ 55 
Ώι6γ τοδθ πρ {ναί δαπιθ ους, 
απᾶ τοατηθᾶ {ο ᾖοτιδα]θπι, απᾶ 

{οππᾶ πο οἶενοη ραἡλθιθᾷ {ο- 
ροΐμετ, απᾶ {λοβό π]ο ποιο 
ση Ίπθιι, δαγίης, Της Τιοτᾶ 54 
Μαΐπ απᾶθεᾶ σἴδεη, απᾶ Ίαί]ι 

ορρεατεᾶ {ο ΒΙπιοη. Απά τίἩεγ 8δ 
ἀδο]ατεά "π]αί ζαά ἑαΐεοη ασε 
τοη 11θ παγ, απᾶ Πο "Ἡθ Ὦθ- 

οαπιθ Ίκποπη {ο νθπι {η "{πθ 
Ὀγθα]κίπο σοί {19 Ῥτθαά. υΑπά 
πηϊ]ο {αγ ποτ {6]]πρ ἴλμοδο 
Ώήησε, ἆθβας Ιήπιθο]{ βἰοοᾶ ἵπ 
ιο τα]ᾶεί οἱ ἐπεπι, απᾶ 5α1{1 {ο 

ὤπθπη, Ῥθασο ὅε {ο τοι. ῬΒαΐ ὃτ 

{πε πγογο ἑαττὶβρᾶ απά αΏγὶσ]ζ- 
ϱᾱ, απά σλοπσ]λί ἴλαί «ἴΠ6γ 
εαπ α δρῖτϊὀ, Απά ιο ϱαῖᾷ {ο 

ἄιαπι, ΊΙγ Ίατο Το ασιἰαἰεᾶ, 
απᾶ π]γ ἆο «νοβεοπίπσς 156 1π 
γοις Πατ ἆἀδθθ τα7 Παπᾶς 
απᾶ πι {εοί, μα Τίς ἵ5 Τ πασ- 
β6]{; {δει πι απᾶ 5θο; {οτ ἃ 
αρ]τ]6 παί] πο ΠεςΠ απᾶ Ῥοψ6ς, 
458 «γθ Ῥοτοεῖτο πιθ ἨαΥθ. Απά 40 

(ραγ]πς 1μ]8, ο εἹοποᾶ 1]οτῃ 

ἐμῖ5 λαπᾶς απᾶ Πΐς {66ῦ.. Απά 41 / 

88 

4 “]πᾷορά ;”' ὄντως. 

το ρἶνθ Τέδ Ῥιορου {ουσθ. 

5 «που ἀεο]ατοᾶ ;”. ἐξηγοῦντο. 

10 :8: 15:12, 141 οἱ :19. 

ϱπὸ ἆαγ, “' ἴμεγ τε]α(οᾶ,” 

. ὁπηοςο” τὰ, Ἀ., ζυπᾶ, 

ἑ “ᾖαά ἰαβει ρίασ" «Αποιβ 
α 4Οῃ πρ παγ.”. ἐν τῇ ὁδφ. 

5 «Ἡρ Ῥθοβπῃς Κπονη;”. ἐγνώσῦη. 
Μ., Νοτίοη (Η Ἱαά Όεσοπιθ πονη ”, 

ν «{1ρ Ὀτεα]ίης ; τῇ κλάσει. 
βς ἵπο αοῦ ἵ6 ερεοῖδο. 

Απρις, ἸΓακοί., Θοατ]ούί, Ῥθημ, Μ. 

«οἱ ἴμο Ῥτεαᾶ ;”. τοῦ ἄρτου. 

ερεοϊβοαίίου, 38 16 ἆοες γΙίἩ μλάσει. 

Της ροβϊθῖοη οἱ {1ο ποτά 15 ἨθοβΕξαςγ, Ραβ 

Φο (5, .) δοᾶπ 1:18. .Αοΐς 
Πα ποτᾶ οσοι βὶς Ἠπιθ {η 

Ν. Τοςί. ΤΠή8 ἵ8 έΐιο οπ]γ ἱηβίαπορ ππενο Τὲ {8 τοπᾶστεᾶ Ὦγ “ ἐσ]].” 

Ἐοῦ. (Τχ., ὂι υετὸο), Ἔποϊψα]], Μ. Τα {11ο Ίβηριασθ οἳ {ο ῥτεβ- 

Ἐοαπά., Μ., αξ ἷα ν. 92. 

Ῥθηα, Απρις, Μανᾶοσῖς, 

Τ18 ατίο] εἰιοα]ᾶ Ὦ6 τοἰαϊποᾶ, 

Οοππρατθ κλάσας, ν. 30. 8ο Καπᾶτίας, 

Έεπορ {16 αχίῖοῖθ 6εγτος {οτ 

Όρο Ἰαςέ ποίθ, απᾶ ν. 90. 

Σα {ποισΏί ντ” 

ποῖς, 

ΒΕΠΥΕΓ. 
4 α 9ο :” ἴδετε, 

9ο ποίει” 

89Ώογθ. 

ο ««γβρκουίηςς;. διαλογεσιοὶ. 

κ α]εορρίαέίοηθα.” ΤἘο., 1444. (Ίθασ., ἐν 96190). 

πφᾖήνθ, “ ἁοαδίςε”. 8ο 8ματρο, Βοβχ]αζέ, Ἔθηυ, Νοτίου, ἸὙλκεί, 

ὅξοβαα,  ἁπρία:”. Θομοῦῦ,  ἁποιίαβοηος.” 

Βο ἵη ποχῦ 1ηΘΠΙ96Σ οἳ {119 βοηίθηςθ. 

9 «7ο Ῥρειοεῖνο;”. Φεωρεῖτε. 

11 1421 δῇ 110. Ἐοδ. (Ἰμεχ., ἐπ νεγδο) 1 “Το ρεγοεῖνε, ἴο πιατῇ, 

τὲ ἵα ἀεείταρ]ο {ο ἀῑποαίαα ἐῑίς τειῦ ἤοπι ἔδετε, 
Τ19 Ἰάθα οἳ υἱειοίπᾳ., Ἰοο]έπις αἱ αἰἰεπέϊυεῖη, ἰο οοπκἰᾶςτ, 18 

ιο ταᾶίση] οπθ ἵη ἐ]ς ποτά. Βε0 1ήάάε]!, Ώαποας (εκσ.). 

1” Β. Ετ, «Ἐν οοπιπιθ 1ῑς ἀθεαίεπὲ ο85 οἶιορες;” Το6γ. ήἶ 

παἱθηίτας θείαΌαπ ἀῑοϊεπᾶο θείας οοδας. 

ἐδόκουν. 

Βοα]είέ, Ῥδημ, Θα7εΥ, Μ. 

5 «Τῃμου εατ” Φεωρεῖν. 
Ὀοαχ]εῦΐ, Ῥεπα, Μοτίοη, Ίαἷκοί,, Οαπι., Πἱοζ., βανγετ, Μ. 

δ 4ᾳτὸ γθ αρἰἰα(σᾶ:” τεταραγκένοι ἐστέ. 

Άησις, Έλοπηβοηῦ, Φ]ιαγρθ, ὙΓβείατ, 

Ἐοαυιᾶ,, ΤποπιςοΠ, ]ατρθ, θεία, 

Θο6 ο). 1 112, 

Άπσας, Ἰεε]οσ, Μ. Οσσα, 

Α6 αη αἱίσγ- 

Βο (Ε. ὗ.) {οῖνα 12:19. Αοΐς 

Ῥου, Μ. 5 απ αἱθευπαίίτε, “ οὗ {ἶιο Ιοαἱ 

Σ “«Αηὰ π]ή]ο {μεγ πετ {ε]]ηρι Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούν- 

των. οκεῖ, Βοαγ]εῦὸ (: τε]κπρ "), Ὁϊοῖς, ( ἀἱβοίοθίηρ 3), βΑγη- 

γεν ( αγίηρ”}, Μ. Μοπῦ., Ῥδπα, “Ἠφθο απίοπι ἐρδίᾳ ]οᾳαεμίή- 

” { α«ραγίης ἠηῖς;”' τοῦτο εἰπὼν. Ἐεπᾶ., Τποπ,, Ῥθηπ, Νοχίοη, 

τ/αἷαί,, Οαπηρ., Μ. 

ξ «Ες» ΑΦ Ες ατίο]ο ἵ6 πεεὰ πλ {16 ἔοχοο οἳ {18 
Μ 

τας. 
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ΚΙΝΑ 2ΑΜΕΡ) ΥΕΠΕΙΟΝ. 

41 Απᾶ π]Ηῖ]ο {1εγ γεί Ῥεεγεᾶ 
ποί 1ου 1ο, απᾶ ποπᾶετεᾶ, Ίο 
βαῖἆ ππίο {Ἀθπι, Ἠαγνο Υο Ἠθτο ΑΠΥ 

επαθαῦ Ὦ 
43 Απᾶ {πεγ ρατε Ἠϊπι α Ρίο, 

οἵ α Ὀτοῖ]θά 5Η, οπᾶ οἱ απ. ἨοπθΥ- 
οοπιὈ. 
49 Απᾶ Ίο {οοῖς ἔ, απᾶ ἄἱᾶ θαΐ 

Ρείοτο {πεπι. 
44 Απᾶ Ἱο ραῖά απίο {λοιι, 

Τ]ιθβ6 ατπε πο ποτᾶς π]]ο] .Ι 
βΕραίζ πηπ{ο σοι, πη]]ο 1 πας γοί 
σημ τοι, ἴπαί α]] (ποσα τηηξίέ Όο 
{α1811οᾶ πν]]οῖι πευο πτ]έθμ Ίπ ἴ]ιο 
Ίαν; οἳ ΜΟ565, απᾶ ὅπ {λο ρτορλοίς, 
απᾶ ἔη 16 ῃδδ]ης, οοποθυπίησ Πῃθ. 

45 Τ]θηυ ορθπθᾶ Ίο Ἠιαί πηᾶσυ- 
βἰαπάίπᾳα, ἰιαῦ 116γ πησ)ύ απᾶρ- 
βίαπᾶ {ο εοἸρίττος, 

46 Απᾶ δαῖᾶ πηϊο ἴλαπι, Τ]ας 1 
15 πτιθίρη, απᾶά ἐλας 1ξ Ῥομοονθᾶ 
ΟΙπῖεί {ο ϱαΏ6τ, απά {ο τῖβο {Τοπι 
νμ6 ἆθαά 119 ἐΠ]τᾶ ἄαγ : 

47 Αιᾶ {λαί τορεηίαποθ απᾶ το- 
πηὶρείοη οἱ βἵης βοπ]ᾷ Ὦ ργεπο]θᾶ |". 
1η Πἱ5 ηβπιθ απηοπο αἱ] πα/{Ιο15, Ὀδ- 
βἰπηῖης αἱ 2ογπβα]επι. 

48δ Απά 7θ ἆἲθ πΙίπθξβες οἱ 
Ώιες ἐλ]πσς. 

49 Απᾶ Ρο]οίά, Τ ϱοπᾶ {ιο 

απβεκ ΤΕΣΤ, 

στούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς 
καὶ θαυμαξζόντων, εἶπεν αὐτοῖς, 
«Ἀχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε; 
4 Οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος 
ὁπτοῦ µέρος, καὶ ἀπὸ μελισσίου 

κηρίου. Ὁ καὶ λαβὼν ἐνώπιον 
αὐτῶν ἔφαγεν. 3 Ἠἶπε δὲ αὐ- 
τοῖς, Οὗτοι οἱ λόγοι, οὓς ἐλάλη- 
σα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν. ὑμῖν, 
ὅτι δεῖ πληρωθῆναι, πάντα τὰ γε- 

γραμμένα ἐν τῷ υόμφ Μωσέως 
καὶ προφήταις καὶ Ψψαλμοῖς περὶ 
ἐμοῦ. 3 Τότε διήνοιξεν αὐτῶν 
τὸν νοῦν, τοῦ συνιέναι τὰς ρα- 

φάς. “Ὁ καὶ εἶπεν αὐτοῖςο, "Οτι 
οὕτω γέγραπται, καὶ οὕτως ἔδει 
παθεῖν τὸν “Ἀριστὸν καὶ ἀναστῆ- 
ναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ, ἡμέρᾳ, 
ϐΤ καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόμα- 
τι αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ «ἄφεσιν 

ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ έθνη, 
ἀρξάμενον ἀπὸ “Ἱερουσαλήμ. 
38 ὑμεῖς δέ ἐστε μάρτυρες τού- 

των. Ὁ καὶ ἰδοὺ, ἐγὼ ἀποστελ- 

ΒΕΥΙΡΕΡ ΥΕΒΡΙΟΝ. 

πλ] 61εγ γοί ε]ἱεγεᾶ ποῖ {οτ 
107, απᾶ Ἓψοτο ποπᾶστῖης, Ίο 
βαἱᾷ {ο {Ἱθτη, Ἠαγο το αγ {ης 
{ο οας7 Απά 1Π6γ σανο Ἰήπι α 49 
Ῥΐεσς οί α Ὀτοϊ]θά Πδ]ι, απιᾶ ΄δοπιθ 
Ἡοπογ-οοπιΏ, Απᾶ η {οο]ς 1λσρο, 48 
αηᾶ 1αΐθ Ὠοίοτο {επ. Απᾶ Ἡς 44 
βαϊά {ο {ποπι, ἼμΠθςο αγο {ἶθ 

πογᾶς π]ήοὮ 1 6ροίθ {ο το, 
π]]]ο Τ πας τοῦ πι γοῦ, ἰμδύ 
811 Εῑπσς πιαδὺ Ὦο {π]β]]οά 
πγφῃ]οὮ αγθ τγτ[(έθη 1π {ιο ἶατ 

οἳ Μοβος, απᾶ "6 ρτορ]οίς, 
θπᾶ ιθ Ρδα1πΒ, οοποθΓπῖης Π1Θ. 
Ταν οἩθ ορεπεᾶ ἐπαίν Σηι]πᾶς 4δ 
α[ο απᾶσγβίαπᾶ {πο βοτἱρέατθς, 
απᾶ καϊᾷ {ο Ίλοεπι, ια 165 {5 46 

πτίσίεη, απᾶ "ας σηιιςί ολο 

Αποϊζηιεα εαΠεν, απᾶ 1156 [γοπι 

ιο ἆθαᾶ {πο [λιτά ἄαγ, απἆ 4Τ 

εγερθηίαπσθ απᾶ τοπεῖουη οἱ 
εἴης Ὦρ Ῥγοασ]ιθᾶ {π Ἠΐβ παπιθ 
απποης αἲ] παίοπς, Ὀθσίππήπρ 
2ΟΠΙ ᾖογξο]εα. Απά Υε 9τθ 48 
π]ίηθβςθς οἵ ἴπεδο Ἠήπσς. Απᾶ 49 
Ὀο]ιο]ά, 1 βεπά {ἡο Ῥτοπιίδο ος 

Ῥοφαρεςίνθ ῬτοποιἨ, ἵὃ ᾗ5 ποῦ ΜαΠοίσεά 35 

ατὺὶο]ο τοὺς, Ὀείοιο πόδας, 

εκ πγετο πνοπᾶριηςι” θΦαυμαξόντω». 

Ῥ]οῖς, τοπᾶςτ πὶς Ῥαχ[οῖρίο Ὦγ λε ἠπιρετίθοῦ ἴηςθ, 

όταίἰοπῦ ἆάης Ιααπιϊγαβίοπ.” 

{ «Αηγ ὑμίης {ο θαῦ;”. τι βρώσικον 

εραῦ]α”). αζεπά., Φοα]ε. 

α {οοᾷ,” 18 οὐξο]είθ. 

1 «80πΘ Ἠοπογ;οοπῦ ; ἀπὸ µελισσίου οηρέου. 

Άησιβ, Ἰαἷκεῖ. Ἐτας., “ αἰϊφιῖά οκ {8γο αρἰ͵τὶο;”. οσα, ϱ αἱ]- 

αποᾶ εκ {8γο αρϊατῖο ;”' 6 Ὑγουίς, “ εὗπας Ἡοπίρπα]κο.” 

κ «ῇλρ Α5 πο αγῃοῖος οἳ {οοᾶ πετο ϱἴγεη {0 ἆε5αβ, 111 

Ὑπα]κοι,, “ ο) 1οδε. 

ζεμᾶ., ΝΓ., Ἔ]ιοτι., 9π91ρο, ἸΓοξῖοσ, σαι- 

Της 18 πο θβρθοῖαὶ οπιρ]αςίς, ιο 

εαρρ]επιεηύ ελου]ά Ῥο Ρίτα], 

1 καθ; ἔφαγεν. 

Ιβύς, Νοτίου, αἰκε 

τθρυῖτες “ αἷά εαί.” 

Φοθο οἩι, ὃ : 2, ποῖθ. 

αμ Μα!” Ἱη πο σοπογίο 56Π59 οἱ 

α δαρρ]εππθηὲ; 50 {ἴπθ 

ἨἘγηᾶα]ο, 

Βουμεέ, Απδις, απά 

5, Ἐν. “ Ἡς 

(ΠΜθγα]]σ, “ αἩγ Ὠήπα 

ΒΠΩΥΡ6, Μ., 

Σα τπηθές . δει 

Ιε]άρπ. 

οοπιπιβᾶ ἵπ ἡλῖς 016. 

Βο]ιο]οβε]ά, ΤἨοτη,, 

Νονίοη, ἸΓαχεί, Τμεἰνα]], Ῥε]ς., Ἠλοίπις. 

5 “]ο ορεπεάς” διήνοιξεν. 

πδυς] Ῥίασς Ῥε[οτε ἐς γαιῬ. Βο Κεπά., Τποπι,, Ῥσατίείέ, Ῥθμ, 

Νοτίοα, Ὢαἷκαί, (11ο Γ]σ οροπεᾷ ”}, Οππιρ., Ῥἱοῖς.. Βάηγος. 

5 ο γη]ηᾷς; Ἰ τὸν νοῦν. 

Ρϊαἷς,, Μ.---Άπρις οπᾷ Ῥεπη, “παπά,” 

4 αᾖρ πηάετείαπᾶ ;” τοῦ συνιέναι. 

Ῥθυα, Βάσου, Νονίομ, Ὑαἰκεί., Τηδἱγνα]], Μ. 

Μ., Άησης, 

96ο γ. 26, ποίθ. 

«νο Αποζηζιάι” τὸν «Χριστὸ». 

ο τα οἳ ιο Ἐ, Ὑ, ἵς Εαροχῄποις Ῥοΐοτα “τορβηίαποθ,” 38 

εβλου] ”” ἵ6 Ῥείοις “ ϱθ ρτθασμοῇ.”. ΤΠ8 οοηδαποίἶοα οἱ ν. 46 ἵ8 

Τμ6 Ἡ, Ὑ. οορίεθ 

Τῃο Ῥνοπουα εμοπ]ά ανα {έβ 

Ἠοτίοα, «Δηραβ, Οαπιρ., Ἠγακοβοιά, 

Άπσας, Ἰεδίαν, Φοβε]οίί, 

ο Ἱπδίίο, “ πιπβδίο ΟΙγἰβίαβ 

Φος οἩ. 2 : 26, ποίς, 

ἃ ῄοπι Φετιδα]επι;”.. ἀπὸ Ἱερουσαλήμ. -Απραἃβ, ΈδιἨ, ἩΤ., 
τι «γγἨ]οὮ ΑΥ6 πδίου ς”. τὰ γεγραμμένα. 

Ώματρο, Οαπαρ., Ὠίοῖς, Ληρ, Μ. 8ο ο Ῥρουίεοξ {η γ. 46, γέ- 

γθαπται, 18 Ῥτορετ]γ τουᾷρτοᾶ 1η ιο Ἐν, τι ο 18 πϊδίου.” 

5 πηςο βαρρ]επιεηῦ “πι Ὀείοο "Θ ργορ]ιθίβ” θπᾶ “τμο 
ὑεαῖσις ” (Β. Υ.), ἵ8 οπη]έθά 49 βαροτῄπους. ο ἸΓεσίου, Ῥομτ[είέ, 

Ῥαπνοι, ῶ]νο ναι], Ἐλαϊπι. ἨΠοῦρ. Ν. Τεεύ., Ερ Ρις. Βστίαο, 

Ἀδναὁο] ο Ῥα]ς., “αὖ Φαγοβο]σπία ;”. Μοηί., “88 Ἠίειοβο- 
ἵσπτα, {7 Ἔχαα, απᾶ Ορβῇο]., “αὖΌ Ἐίετοβο]σπιία;”'. 6 Ὑειίο, ΄νον 

Πετακαίθπι:”..Ῥα]ρ., “ναν ζογαφα]ομις” Ὠϊοάαα απά ΤίαΙ., “ ἆθ 

(θγιβαίρπηπιο ;”.ῬΏαυ., “τη οαβα]εη.” 
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ΚΙΝ ΙΑΜΕΡ΄ ΥΕΒΞΙΟΝ. 

Ρτοιπῖθθ ΟΕ {17 Ἐαΐλιες προη σοι: 
ραί {αγ ο Ἱπ ἴμο οἱ οἳ ᾳοντ- 
βα]οπι, υπ] Υο ὃς οπάαθᾶά γι 

Ῥοψ6ν {οι 0Ἠ Ἠ]σ]. 
60 Απᾶ Ίο 16ᾷ {επι οτί ας {.. 

36 {ο ἙΒείμαυγ : απᾶ Ίο ΠΠεά πρ 
τ 146 παπᾶς, απᾶ Ῥ]θςςθά ἶιθηι. 

61 Απά 1ν οαππθ {0 ρᾳ55, Ὑ]]]θ 
19 Τ]εβρεά {μεπι, Ἡο πας ραγίθᾶ 
Ίοπι μεπι, απά οαττ]θᾶ τρ Ιπίο 
Πεατεῃ. 

ο 69 Απᾶ "νο πγοςβὴροᾶ 1ΐπι, 
απᾶ τοίαγπθᾶά {ο ὁεταδαίθτα τι 
βγ8α{ 107: 

6ὄδ Απά πετο οοππαα]Ιγ 1η 
Ώιθ ἵδπιρ]ο, ρυαϊείπς απᾶ Ὀ]οδείης 

οᾶ. Α1ΠθΠ., 

ὃν 'Ἠξήγαγε 

/ 
τοὺς. δι 

»., / 

ούρανον. 

γάλης: 55 

/ 

τες τὸν Θεον. 

σΏξες ΤΗΣ. 
Ν 4 / - / 

λω την ἐπαγγελιαν του πατρος 
µου ἐφ᾽ ὑμᾶς' ὑμεῖς δὲ καθίσατε 
3 ο / « Δ Φ 
ἐν τῇ πολει Ἱερυσαλημ, ἕως 

Φ / 
οὗ ἐνδύσησθε δύναμιν ἐξ ὕψους. 

ο » / νο 5 
ἕως εἶς «Βηθανίαν καὶ ἐπάρας 

π Ἀ . α , ᾿ 
τὰς χεῖρας αὐτοῦ, εὐλόγησεν αὖ- 

/ - 

καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὖ- 
λ ω) 3 34 2 Δ ὃ /΄ 9 3 

ογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς, διέστη ἀπ' 
3. 3 / Ν 

αὐτῶν, καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν 
καὶ αὐτοὶ προσ- 

/ 5 Δ « / 
κυνήσαντες αὐτὸν, ὑπέστρεψαν 

ε Δ Δ αφ) 
εἰς Περουσαλημ μετὰ χαρᾶς µε- 

πα ΧΝ 
καὶ ἦσαν διαπαντὸς ἐν 

- ο] [ω η Α 

τῷ ἱερῷ, αἰνοῦντες καὶ εὐλογοῦν- 

ΏΕΥΙΘΕὉ ΤΕΤΡΙΟΝ. 

πΙΥ Εαΐποι προῃπ γοι; Όαί "οοη- 

ἄπιο 7ο Ίη {θ ΟΙ," 11 179 

316 οἸοί]λθᾶ πΙίἩ ροπος {οι 

οη μἱσμ. Απᾶ 19 ]16ᾶ {επι ουξ δ0 

85 {4Υ α5 {ο Βεί]μανγ; απᾶ οΗ1{ἱ- 

Ίπο πρ 5 Ἰαπάς, 6 Γ]ε5εοᾶ 

{πεπι, Απάᾶ 1ξ ο.Π1θ ἴο Ῥ855, δΙ 

απ]Ώ]]ο Ἰθ πας Ῥ]θβείπο {λαπι, 

Ἡθ π88 ρατίοᾶ {τοπα {λθπι, απᾶ 

οαγπ]εᾶ τρ Ιπίο Ἡθατει. Απᾶ 5δ 

ἴιογ ποτβΏιρθᾶ Ἠΐπι, απᾶ 19- 

ἐπνηρᾶ {ο Ζογιςα]θπι σΊ( ρυολέ 

107; απᾶ πετο οοπΙηπαΙΙΥ Ἱπ ὅδ 

δὲ αὐτοὺς ἔξω 

ἴλο {οπρίο, ρταϊθῖπς απιᾶ Ῥ]εβς- 

ἴπο αοᾶ." Αμήν. 

υ] ν «ροηὔππρ γε”. ὑμεῖε--μαθέσατε, ἨἘοῦ. (116Χ., ὧν υεγύο). 

Βο (Β. Ῥ.) Αοΐς 18:11. Το ποτ 15 τεπᾶεγεά ὃγ “'Ίατιγ” ἰπ 
πο οἴ]αι Ἰηβίαποθ ἵη {με Ἡ. Ύ. “Τατ” 16 πςεᾷ α5 ἴπο εααίγα- 

]επέ οἳ βράδυνω, διατρίβω, ἐπιμένω, προσµένω, 6ο, ΟΛΠΡ., 

Μ., Λησις. 

» Ἱερουσαλὴμε, σλήοῖι ουσῦχ Ἶπ ἴῑλο Τοσέ, Ἡεοερῦ. αἴἴετ πόλει, 

18 οβηποε]εά Ὦγ (τΘεῦὈ., Ταοἱππαπη, Τεομοπᾶ., Τ]δ]ο, Ἰαἰποε], 

1ὲ 18 Ὀτασκοίεά Ὁψ Έπαρρ απά ἀὔεοιθι. Τό ἵ παπίῖπρ ἵπ ο 

γυ]ο. απᾶ 1ο Ὑαβσαν ΜΒ. Β. Ίπο (οΠονίης {9 Βολοίίς ποίθ : 
αΠερουσαλὴμ θποᾶ γι]βο Ῥοβὺ πόλει εκ ϱἱοβεεπιαίο αἀᾶ[ίαν, 

ἀεῖθνν. ουπι (ἀ1ΘΞΏ. αΐδᾳιθ αποίοπίαίο οἀᾷ, Β.Ὀ.1. απίας πῖη, 

τθσες, ΜεπιρΝ., ν αἱσ., Π. (ος. Βΐχ.), Ῥαίτοπι ρ]αυς. Ια{.”. Καίι- 

ορ τεπιατίς ο. ἐμῖς ποτά: ““ΑὉ ορπι ποῦρ οοἆᾱ. αὈοςῖ, Ἰαίθυ- 

Ῥτθίαπιθπίυπι τθᾶο]θί,”. Τ Ἠανο {οηοπεά Ῥαπα ἵπ ππα] πρ οἳγ 
οοπαπ]θηοο πη(ἃ ο οδρῖ(α], {ος 111 εαῖτο οἱ ἀῑςίϊποίίοη, 

Στο αχ οἸοίμεᾶ : ἐνδύσησθε. Μ., Κοπᾶ, (“Ρε”). Τ]ο 

γοτὺ 16 τοπᾶετθᾶ {π 61ο Ἰπάϊσαίίνθ {τοι ατε”) ὮΥ Νοτίου, Βσαχ- 

1ου, Ῥθηπ. « ΟΙοὐνεᾶ,” ἵη οοπβίτασίίοπς Ίκα {116 ρτεθεηῖ, ἵ5 οοπα- 

πιοη {η {1ο Ἡ, Ῥ. Ἐοῦ. (ἴιεσ., πι ωογὸο) τ “ Ἑτορίσα]]γ {ο μέ οἨ, 
ὃε οἰοί]ιοά ἐπ οἱ ωὐ], αἩγ ἀἱδροβίήου οἱ πηπᾶ, 8η Ἐλαβοίας ος 

οοπᾶ1ίοη; 5ο ἃοο. οἳ ἐ]πα, 141Κ9 24 1 49. 1 Οογ. 15 : 58, δὲ, δ8, 

ὑΐκ - Ἐπάαεᾶ,” ας ἴ]ε τεπάρτίηρ οἳ 11 νευὈ, 19 {οαπᾶ ἵπ πο 

οίπευ Ἰηδίαχο 1η {1ο Ὦ. ν. 

5 «Π[βηρ αρ”. ἐπάρας, Ὕοδίεγ, Βομτ]είί, Έσπη, Ῥανσες, Ν. 

5 “ψ]]ε ο πας Ῥἱεβείπρ;”. ἐν τῷ εὔλογεῖν αὐτὸν. Τη]ννα]!, 

Τποπι,, οεῖοσ, βοατ]οίξ, Νοτίου, Οαπιρ., Ἰλα]οί,, Μ., ΘΑΠΥΕΥ. 

. Ἁμήν οἳ Ίο Τεσί. Ἑεοερί. 15 οαποοοᾶ Ὦγ (πεςο., Τ1δοῖι., 
Έπαρρ, ΤΠεῖΙ6, Βοϊιο]σ, Καἰποε]; Ὀτασκείοᾶ Ὦγ Ὦωασηπι, ΤΕΐπη., 

οπά ὔεοίεα, Βομοίῦ 6αγι: “ Ὑουσ]απι ἀμήν--οππη Ῥ]εγίδηαθ 
ϱάϊλοηί δις οπιεείπιας, Ῥηθουπέίρας οᾷ, 0.9.0. πιίπαβρο. Ῥ]αττ, 
τετκα., ΑΣ. Ρο]., 8Γ., Ἠϊετος., ἠΜεπιρᾶ,, Ασπι, «ἱ1., Ταἱς. πᾳ8. 
11 Πχίς Ἰα ο Ίο ποτᾶ 15 πο ρατί οἵ {πο ἰοσί. 





ΤΗΕ 

ΒΕΤΙΡΕΡΤΙΗΕἘΡΙΟΘ Ν 

ος 

ΤΗΕ αΟΡΕΕΒΙΗ ΑοσοοΏΡΙνα ΤΟ 10Κ3, 

πΙπΗΕ 

ΜΑΕάΙΝΑΙ ἨἘΒΑΡΙΝαΡ, 



ο. 



ΕΕ 

ῬΕΥΤΡΕΟ 

πΠῦ 608ΡΕΙ, λοσοββΙκα το ιπκ, 

ΥΕΡἨΏΡΙΟΝ 

κ. 

τπτ 

ΜΑΒΑΙΝΑΙ, ΒΒΑΡΙΝΑΩΡ. 

1.----ΦΙΝΟΒ ππαπγ Ἠατθ πηάθγία]θη ἴο 6ΟΙΠΡΟΞΘ 
α πατγαΏνο οἱ {πθ ἠήπος ππἨῖοι ατο {11Υ Όε- 

9 ]ϊοτοᾶ απιοας τδ, 6{οῦ 48 {ποςθ, π]ο ποπ 1θ 

Ὀορϊήπίης ποθυθ 676-πἱίηθξθθς απᾶ πηπϊκύους οΕ 
ἐιο ποτᾶ, ἀε]ιγοτθᾶ {Ίαπι {ο τπδ; Τρ 5δεπιοά 

Ἑ σοοᾷ’ {ο πιο ἄἶ5ο, Πανίας αοοπγα{οΙγ ἡναοθᾶ αἱ 
Ομως {νοια 116 Πτεί, ἰο ὦτ1θθ {ο {περ ἵη οτᾶστ, 

4 πιοδέ οχοε]επί Τηδορίή]ας, {αῦ έλοα πιαγεδύ 
Κποιν ἐἱο οδγἰαἰπίγ οἱ 16 ἠήπσς απ φ]ῖοϊι έλοια 
λασύ Ὄθεει Ἰπδίγποίοά,. 

ὅ Τ16γθ πας ἵπ 19 ἄαγς οἳ Ἠετοᾶ, {19 Ίππο οί 
σᾳᾶθα, α ορ αίπ Ῥτίεςδί πασιθᾶ Ζαο]νατ]αι, ὂξ δέ 

οοιτβο οἳ ΑΡ1]αἨ; απά 118 πς τυας οἱ ἴπθ ἄαιισ]ι- 
τος οἳ Αατοὴ, απᾶ Ἰσυ παπιο τας Ἠ]σαρείῃ. 

6 Απᾶ {ογ πετθ Ρο τσαίθεοιθ Ῥείοτο «οά, 
παλκίηρ ἵπ αἲ] {λθ οοππιαπάπιαπίς απά οτᾶ- 

Ἱ παποθς οἳ {16 Τιοτά Ῥ]ατηθίθβ. Απά {λεγ Ἰαᾶ 
πο ολῖ]ά, Ῥεσαπεο Τ]ζαροίἩ παβ Ῥαττεη; οπᾶ 

8 Ῥοΐι ποτο αἀγαποθά ἵη Ύθ685. Απάᾶ 16 οαπιθ {ο 

Ρα58, η] Ὦς οκθοαἰθᾶ ο ρτῖοςί5 οὔ]ορ ἵπ {1θ 
9 οτᾶοι οἱ Βΐ5 σοππθο Ὠδίοτο οά, ἐλαί, αοοοτάῖπα 

{ο ἐῑο ουδίοπι οἳ 116 ρηϊοδίλοοᾶ, 16 {5]] {ο Ἰΐπι 
Ὁγ ]οὲ {ο σο Ἱπίο ἴλο εαποίαατγ οἳ ο Τιογᾶ {ο 

10 Ῥατη Ίποθηδθ. «Απά 119 π]ιο]θ πιπ]Ω{πᾶο οἳ ἴμθ 
Ρθορίθ πας Ῥταγίης π]ίμοαῦ αἱ Ἠιαῦ πιο οἳ {6 

11 Ἱποσπεο. Απά ἴπθτο αρρθατθᾶ {ο Ἠϊπι ου απςοὶ 

- οἨ “ οοποθιπίηρ ππ]]οι ” 
ὃ ο “6ἱἱρ οἶθςς 

ο{ {19 Ἠοτᾶ, εἰαπάΐπο αἲ ἴπο τὶσ]έ εἰᾶς οἳ ἴιο 
αἰίαν οἱ 1ποθΠΡ6: απά πΠθι Ζαο]ατίαΙ εαν; Λύπι, 19 
Ἡοθ παδ αρ1{ατεᾶ, οπᾶ {εαν {611 οἩη Ἱήπι. Ῥπΐ ο 18 

8ηρ6] βαἷᾶ {ο Πάπι, Έθαν ποῦ, ΖαομητίαΙ: {ου {Ἡγ 
Ρ187ετ ἵς πθατᾶ; απά ἴἩγ πο Ἡ]ραβρείη τσ] 
Ῥοαν ἴπθρ α 8οη, απᾶ ἴποι εἶλα]ῦ οα]] Ἠϊ5 πατηθ 

2οἨπ. Απά ποια πό Ἠατο Ίο7 απᾶ ρ]αάποξε, 14 
απά πΙβηγ πῖ] τε]οίοο αἱ 5 Ῥϊγόἡ. Έοχ Ἡθ 16 
σι] Ῥο στεαῦ ἵπ ωθ ρα οἱ ἴπο Τιοτᾶ, απᾶ 
ψ] ἀτίπ]ς ποϊίπθυ π]πθ ο δίτοης ἀπίπις; απᾶ 
Ἡρ πΙ]] Ῥο Π]]οᾶ πὶ(]ι ἴῑιο Ἠο]γ βρὶσιε ἄτοπι Εῖς 
πιοίλοις ποπὈ. Απά παω οἳ {πο 5οη8 οἳ 16 
Ἰγαςὶ πΙ] ο ἵατη {ο 116 Τοτὰ αι αοᾶ. 
Απάᾶ Ἡρ πψΙ]] σο Ῥείοτο Ἠΐπι ἵη {1 ερὶτ]6 απά 11 
Ῥοπαι οἱ Ελα, {ο ἑανπ ἴπθ Ἱιδατία οἱ {αμθι5 
1ο οπ1]άγοι, απᾶ ἐλε ἀϊδουθᾶϊεπύ {ο {1ο πὶβᾶοπα 

οἳ έλε τὶσ]ίθουθ, {ο ππαίκο τοαᾶσ {ου {6 Ἰωοτᾶ 
α ρτεραγθά Ῥθορίθ. Απά Ζαοματία]ι εαἰά {ο {ο 18 
οησο], Ἡοι εἰια]] Ἐ ποπ, εβ2 {ος Ι απι απ 

οἷά ππατ, απᾶ πιγ πιο ἐς αἄναιοθά ἵπ 76818. 

Απᾶ {πο απσε], απδποτίης, 5αἷά {ο Ἠΐπα, ΤΙ απαι 19 
6αΏτ]ε], πο βἰαπά ἵη {1θ Ῥγθβοποθ οἳ οᾶ; 

απᾶ απι 8απύ Το βροα]ς ἴο ἰπθθ, απᾶ {ο Ῥνίηρ 
Όιθο ἐς σοοᾶ πθηΒ. Απᾶ Ῥομο]ά {οι π]έ 30 
Ῥο ἀππιο, απᾶ πού αὐ]ο 1ο ερεα]ς, 0] {1ο ἄαγ 
σηθυ Ἴθςο {μίπρ5 5Ώ811 οοπιθ το Ῥα55, Ῥεσβα5θ 

ἔποα ἄῑᾶξυ πού Ὀο]ῖενο πι πονᾶς, σ]]ο]ι π]] 
Ῥο ΠΙΠΠεᾶ {π αῖγ βαᾶδοπ. «Απᾶ ἰπθ Ῥεορῖο 31 
φθτο παιάπρ {ος ΖαοματίαἩ, απᾶ ποπζετίηρ 
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99 ἐῑαί Ἱιο ἀε]αγοαῖ ἵπ {1ιθ βαποϊπ»τΥ. Απά πηον 
Ἆο σαΐης οαΐ, πο οοι]ᾶ ποὺ βρθα]ς ὃο {μοπι: απᾶ 
Ἠιθγ ρετοεϊνοᾶ ἴαῦ Ίο ]ναᾶ Ξ6απ α γἱεῖοη {π {1θ 
βαπούιαγ ; {ου 19.πιωᾶο δἶσηβ ἴο επι, απᾶ 16- 

25 πιαϊηοᾶ 8ροοσἱ]αθ. Απᾶ 16 σαπιθ {ο Ῥα58, π]ιοι 
ἴθ ἄασς οἳ 5 πϊπἰςα οι Ὕ6υς «οοπηρ]οίθᾶ, 

24 ο »άερατίοά {ο Ἠῖς οπΏ Ἠομβ. Απά αἴίου 
9ο ἄαγ5, Ἠΐς ππὶίο Ἰ]παροίἩ οοποθϊνθᾶ, απᾶ 

25 ]ᾶ Πετεε]ξ ᾖτθ πιοηίᾳ5, 5αγίησ, Έλας Ἱιαῦι (ο 
1οτᾶ ἀἆθα]ί ση ππο ἵπ {πο ἄπγς πν]θη ο ]οο]ς- 
εἆ οἩἳ 118, ἴο ἴικθ αΠΑΥ ΤΙΥ 16ΡΓΟΒΟΡ «Π1Οης’ 

ΤΠΘΠ. 
26 Απᾶ ἵηῃ 116 βἰχίν ποπ ο αησα] (αὐτίοι 

Ὅαςβ βοπὀ Ὦγ ἄοά {ο α οἵψ οἳ ἀαΐ6ρ, παπιθᾷ 
27 Νατατοί], {ο α τὶτοῖη Ὀδίτοί]ιθᾶ {ο α πια γγοξθ 

π8ΊΠΘ Ίαδ «ο80ΡΗ, οἱ ἴθ Ίος οἱ Ὁατίά ; απᾶ 

25 ἴἶο τὶγσῖπ᾽5 πᾶπιθ ρα. Ματγ. Απά {ο απσε], 
σοπαῖπο ἵο Ἰετ, εαἱά, Ηοῖ], Ἠϊσα]γ {αγονςά ! ἐλο 

Ἰωονᾶ ὁ σαι μεθ: Ῥ]ορδεᾶ απ Ίποαι ἄπιοπς 
29 ποπθῃ. Απά πνπου 6ο δαπ Ἰῖπι, 5ἩΏο πας 

. ϱπθαΘ]γ ας]ία(οᾶ αὐ 5 ποτάς, απά ἼαΒ ορη- 
580 εἰάετίπρ ναί ἐπῖς βα]πίωίῖοτ. οοσ]ά πιθαπ. «Απιᾶ 

ἴπο αησο εαῖά {ο Ἰοτ, Έθαν ποί, ΜατΥ : {ον ἴμοια 
81 Ἰαςί [οαπά ἔαγον πὶΏι ἄοά, Απᾶ Ὀο]ο]ᾶ, ἴιοι 

νη]{ οοποςῖνθ, απᾶ Ὀτίης {οτί α 8οη, απά {ποια 

8 αΠα]ί οα11 15 παπιθ ὧθδις. Πο πῖ]] ο στοαί, 

απᾶ ψῖ] Ῥο οα]]οά {ο Βου οἱ {ο Μοεί Ἠ]σ]; 
απά {θ Τιοτᾶ αοά πΙ]] οἶνθ Ἠϊπι ἴ]ιο ἔητοπο οἱ 

8δ πὶς {αίλον Ὠαν]ᾶ. Απᾶ Ίο η] τοῖσπ οτου {16 
Ἀσαςο οἱ ύαοοῦ Του ετ6; απᾶ οἱ μΐ5 Ιάπσᾶοιι 

δ4 1πειο π]]] Ὦο πο επᾶ. Τ]οἨ ραῖᾶᾷ Μανγ {ο {ῑιθ 
απσε], Ἡοπ εἶα]] Ππὶς. Ῥο, εἶπορ 1 Ίκποπ ποῖ α 

86 πιαπῦ Απά 116 απςοί, θηβπετῖπα, βαϊᾶ {ο Ίιεν, 

Το Ἐοι ΒριΠί πΙ]] οοιπθ οπ ἴλθο; απά ο 
Ῥοπογ οἱ ο Μοςί Ἠϊσα πίὶ ονειελαᾶοι 
Έιθο; λθταίοτθ πο οὔδριίης, δεῖπα Ἠοἱγ, π]] 

86 ὃο οα]εά ιο Όοη οἳ ἀοά. Απᾶὰ Ῥε]ο]ᾶ, Ώιγ 
Πππβποιπαά Ἑμσαραία, 6ἶἱιοθ αἶδο Παίῃμ οοποθἰνοᾶ 

8, ομΙ]ά ἵωη ευ οἷά ασε; απᾶ {μῖς 15 ιο αἰπί] 
Ί ποπ] πι Ίου π]ιο πα οα]ἱθᾶ Όαχγον: 105 
88 πίΏι ἄοά ποἰβῖης {5 Ἱπιροβεθίθ. Απά Ματ 

ϱθ]ᾶ, Ῥθ]ιο]ᾶ ιο Ἱαπατααίά οἱ ἐἶο Τοτᾶς ο 16 
Ὅ3ο πιό αοοοτᾶῖης {ο 3ΗΥ ποτᾶ, Απᾶ {πο απσε] 
ἀερατίθά {τοπι μου. 

89 ΄ Απά ΜΑΤΥ 1056 1π 1μοξό ἆαγ5, απᾶ ποπ 1πίο 

ιο ἨϊΠοσυπίτγ π(ὴ Ἱαδίο, ΙΠίο α, οἱ οἱ ο πάα]ι, 

λ]οὮ πενο ἴοιά Ἡον οπι {πο Ἰιοτὰ, 

απά οπἰογοᾶ ἀπίο ἴιο ποπβο. οἳ ΖαοπατίαἩ, απᾶ 40 

φα]πίοά ΠΗσαμθίμ. Απά 16 οα1πιθ {ο Ῥα55, ']ιο 41 
Ἐμσα)οί Ἰθατᾶ ᾖθ α]αίαίίοι οἳ ΜαγΥ, ἴἶο 
Ῥασθ ]οαροᾶ ἵπ Ίιος ποπ: απά Ὦἡσασοί] νγαβ 
Β]16ᾷ αν] {1ο Ἠοίγ Βρὶγί6. Απά 5μο βροκο 45 
οαέ σν]{] α Ἰοιᾶ γοίσο απάἁ παῖᾷ, Ῥ]εβδθᾶ αγέ ἴλιοιι 
8ΠΊΟΠΦ ΝΟΠΙΟΝ, απᾶ Ῥ]θβςθᾶ {ἐν ἰμο {ταἡ οἱ Ώ1γ 
ποπιὸ, Απᾶ Ἰοι Λα Ες Λαρρεπεᾷ {ο πιθ, 48. 
Εναῦ νο παοῖμευ οἳ 1ησ 1μογᾶ εἱοιυ]ά οοπηο {ο 
πιοῦ {0Υ Ῥε]ο]ά, πετ ο νοῖσο οἱ {1Υγ κα]π- 44 

ποπ. 68ΠΙΘ {0 ΙΗΥ 6415, {ο Ῥαῦο Ίεαρθά {π ΤΙΥ 
ψοπιῦ {ογ1οὗ. Απά ΠαΡΡΥ ἐς 5ἱο π]ιο͵ Ὠο]]αυοᾶ 45 
Όιαῦ λογο αν] ὃο α "[π]β]]πιοπό οἱ 61ο ἰήπος, 

Απᾶ 46 
Μαυγ καΐά, ΜΥ οι ἀοίαμ πιασηϊγ ἰμο Τιοτᾶ, 
απᾶ πι δρὶτίς τα]οῖοθι ἵπ ἄοᾶ πιγ Βανίουν, 4 
Έου Ἡθδ Ἱαβι τοσατάρά {ο Ἰπππιρ]ο οοπά]ήοη 48 
οἳ 118 λαπάπιαϊά: {ου Ῥεμο]ᾶ ! Πεποεί[ονίι αἲ] 
βεπεγαίίοῦς ση] οδ]] πιθ ΤβΡΡΥ : {ον ἐπο ΜΙολίγ 49 
Οπθ ΜαίἩ ἄοπο ογθαῦ {ῆησς {οΓ ππθ; απᾶ Ἰοὶγ 
ἆς Πϊ5 πδΙμθ. Απᾶ Π15 1Π6ΡΟΥ ἶδ οἨ ἴ1οδο Ἴν]ο 50. 

ἔραν Ἠΐπι, ἴποπι σθπεταΊοη Το σεπεταΏοῃ. ο δΙ 
ἀοοαίμ τηϊς]{γ ἀεοᾶς πι] Ἠϊ5 αὖπι: ς 5οα{{οτείῃ 

ἐλοβο Ῥτοιά Ἱπ {6 ἀδροείῆοῃ οὗ ἠθίτ Πθατίς, 
Ἠο οαβίεί] ἄοππ Ῥροίθπίαίες {οι ἴλτοπος, απᾶ 62 

εχα]ἰθίὰ {πε 1οη. ΈἨοθ ΠΠοίμ ε Ἡπποςγ πη]θι 6δ 

δοοᾶ Ἠϊησε, απἁ 116 το Ἡθ βεπᾶεί αγαγ 
επιρἰγ. Ἠο Ἱ]ρεί]ι 15 εογγαηπί Ἰδγας], ταπηθπι- δ4 
Ῥεγίπο Ίηθγο7 (α5 Ἰ6 Ερο]θ {ο οί {αί]16:5) {ο δ6 
Ανααπι απά {ο 6 εροά {ου 6Υ6. Απά Ἡαγγ δ6 
τοπιαῖηοά γη Ίαν αΌουί ἴἨτορ πιοπί]ι5 απιᾶ 
γούυτηθᾶ ἴα ος οση ἸοἈςθ. ͵ 

: Νοπ, Εμσαροἰμς Επι {ο ὃς ἀθ]γετοᾶ πας ὅτ 
ΠΗΙΠΗεᾶ, απᾶ 59 Ὀνοισαί {οτί α βοῃ. Απά ὅδ 
Ἡθτ πθίσιΏοσ5 απά Ἠας Ἰᾳπᾶτεά Ἠεατά {παί {ο 
Τιοτᾶ Ἰαᾶ τιαση]βεᾶ 18 πιθυσγ. ἐοπανάς Ίος: 
απᾶ {116Υ ο]οίοθά την Ίου. Απά ἵξ σαπιθ {ο ὄθ 
ῬΡ8δε, οἩ ἴἱο οἶσ]ί] ἄαγ, ἴλ6ύ οα:πθ ἴο οἰτουπισῖςθ. 
εθ οΏμί]ά: απά πε πετ αροπί ἴο οα]] Ίπι 
ΖαοματίαἩ, αἲθ; ἴπο παπιθ οἱ 15 {αΐμον. Απᾶ 60 

Ἠῖ5 πιοίᾖθὺ, αΠβπθνῖησ, ααἷᾶ, Νοῦ «ο; Ραῖ Ίιθ 

αλα] 6 οα]]εᾶ οὁομπ. «Απᾶ {6 δαιᾶ {ο στ, 61 
Τ]ουο ἶ5 πο οπθ οἱ {γ Κἠπάναᾶ, π]ο 18 οα]]οᾶ 
ὮΥ ἐς παπἸθ. Απᾶ ΤἨΏ6Υ πιαάο εἶσης {ο μὶς 62 
{αΐλογ {ο που π]ιαῦ Ίο πποπ]ᾶ Ίωτο Ἠήπι οα]]εα. 
Απά αδ]άπο {ο α Ἡτμης-ἰαρ]θί, Ἡθ Ὑτοίθ, 69 

κ οτ “ ἱθ[οᾶ ” δογ “Ἡςο που οπαγ ποιλε ” 5 ϱΥ 5 βοοοπιρΗδμιηθηῦ 
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βαγίηπρ, Ἠ]5 παπι 15 ἆομπ, Απάᾶ {1ου αἲ ποι- 
ϐ4 ἀοτοά. Απά 6 πιοαίἩ γγαβ οροπθά ἹπιπιεοΙαίεΙγ, 

απά Ἰ6 ἴοησιθ ζοοφοᾷ, απᾶ Ίο βροϊθ, Ὀ]ορεῖπσ 
66 ἄοά. Απά {68Υ ο8Π1θ ΟΠ α]] πιο ἆγταιό ατοαπά 

έλθπι: απά αἱ] ἔοεο (μίπσς Ίπουο {σα]]κοᾶ οἱ 
6Υ6ιγ Ίου ἵη αἲ {ο Π]]-οοππΥ οἱ δαᾶθα, 

06 Απά αἰ] π]ο θαγά έλεπι, Ιαἱᾶ ἐλεπι πρ ἵη {λαῖν 
Ἠρατί», εαγΊπα, μας ἴνθα πνὶ ίς ο]ά Ὀο ᾗ 

67 Απά {πο Ἠαπά οἳ {116 ]μονᾶ πας π]ι Ἠἶπ, Απᾶ 
Ζαο]ιαν]α]ι, 115 {αΐμου, πας Π]]εά τνἰζ ο Ἠο]γ 

68 ΒρὶΠέ, απά ρτορ]θδίθά, δαγίπα, Β]οεθοά ὄε το 
1ιοτᾶ, ἴμο αοά οἳ 19:61; {ον Ἡθ Ἱαῖι γ]5ιοᾶ 

69 απά τοάθειηθᾶ 1ΐ5 Ῥθορίθ, απᾶ Ἰαίλ ταϊςοᾶ τρ α 
Ἡοτη οἳ εα]γα[ίοπ {ου τ8, ἵπ 19 ποιςα οὗ Ὀαν]ᾶ, 

τ0 Ἰής εειναπί; α5 Ἰο 6ροῖ ὮΥ {ο πιοαίἩ οἳ Πϊ5 
Τ1 Ίο] Ῥνορ]θί οἳ οἰᾶά: βα]ναίοῃ {ποπ οἳ 

επειῖθΒ, απᾶ {τοπι {ηθ Παπά οἳ αἲ πιο Ἰαίο τς; 

Τὸ {ο Ῥθγίογπι ΠΙΘΓΟΥ ἰοπανγᾶς οι {αἴμθγς, απᾶ {ο 

τὸ γαπιθπιθευ Εΐ5 Ἠο]σ οοτεπαπί; {πο οα{Ἡ πἡ]ο] νο 
Τά. βποτο {ο Ατομα οι {πίμος, ἐ]αί ης που]ᾶ 

ριαπί {ο 8, {μαΐ, Ῥοΐης ἀε]]νεγεᾶ οαύ οἳ {πο 

λαπᾶ οἱ οἳτ επθπι]θ5,.π68 πῖο]ύ 86τνο ΠἨΐπι γἰ(Ἡ- 
Ἱδ οπέ ἴδατ, ἵη Ἡο]ίπθςθ απᾶ γἱαλίοσιδηθος Ὠοΐογθ 

πό Ππι, αἲ] ου. ἄαγδ. Απᾶ οι, οἴ]ά, εἶα]ί ο 

οα]]εᾶ α Ῥγορ]μεί οἱ πο Μος Ἠίσ]ι, {ου {ποια 
βΠα]έ σο Ῥε[οτθ {119 ποε οἱ ἐ1ο Ἱιοτᾶ {ο ῃγερατα 

τἹ 145 παγς; ἰο ϱἶνο Κποπ]εᾶσο οἱ δα]ναίίοη {ο 
Τ8 Ἱ]ς Ῥθορίο ἵπ ἔλε ταπὶρεῖοι οϐ ιοί ἶπδ, ΟΠ 

αοσοπηπί οἳ ἐνε ἰεπάθτ παθτογ οἳ ουν αοᾶ, Ὦγ 
ψ]ο]ι ἴλο ἄαγ-εριπρ {τοπ οἨ Πϊσ]ι Ἰιαῖ] γ]ςθοᾶ 

Τ9 8, ίο σἶνο Πο]ιὸ ἴο ἰοβο εἰθήης ἵπ ἀατ]κποςς 
απά Όιο ϱαάου οἱ ἀθαία; {ο ρι]άθ ους {ού 

80 ἀπίο ἴμθ παν οἳ ροασθ. Απά {μθ ομί]ά ογοτ 
απᾶ Ώθοαπηθ βἴχοης ἵπ δρίπῖ6 απά 6 Ίγαδ ἵπ ια 
ἀθβοτίς ΕΠ ιο ἃαγ οἳ 15 πιαπ]θβίαΠοη ἴο 

εταε]. 

Τ.--ΑΝΌ 16 ϱαπ1θ ἴο ρᾶβς ἵπ {λος ἄαγα, ναί 
ἤιθγο ποπῦ ουῦ 4, ἄθογθο ἴτοπι Όθεαν Απσιοίις 

2 ἐιαῦ α]] ἴο ποχ]ά 5λου]ά ο τθοϊδίοιθᾶ. (Τ118 
χθοἰείοιίπο Πγεί ἰοο]ς ρίασς π]θη θπτίπης τας 

ὃ σοτονπον οἳ Βγτῖα) Απά α]ὶ παπί ἴο ο τ6- 

4 οἱείοτεᾶ, θαοἷι Ἱπίο 5 οπη οἵίγ. Απᾶ 9 ο86ρῇ 
5ο πεηύ αρ Ώοπι (41198, οπύ οἱ {1ο οἱ οἳ 
ἹΝατατείυ, ἱπίο οταᾶςα, Ἰπίο {1 οἳί οἳ Ὠανίᾶ, 
πολ 15 οα]]οά Ῥοίμ]θ]λαπι (Ώθοαιςδθ Ἡθ πας οἱ 

. ο ο ἀῑτδοῦ ’' 

16 ποιςθ απᾶ {απῖ]γ οἱ Ώανίᾶ), {ο Ὦο τοσϊθίοτεᾶ ὅ 
τη Ματγ, 15 «Ῥούμτοθιοά γα, Ὀείπς πΙ(Ἡ 
οἳ]ά. Απά 16 οαπιθ {ο ραβ8, π]]ο ιο Ίπογθ 
λογο, {6 ἆαγς {ον Ίαν ἀθ]ίνουγ 1ου 3οσοπ]- 
ρ]ηθ]οά. Απά εις Ὀνοισὴό {ογίῃ ου βγβί-ροτν Ἱ 
80Η, απᾶ βπαἰ]θᾶ Ἠΐπ, απᾶ Ἰαιά Ἰάπι ἵηπ {πο 

ΠΙΒΏΡΟΣ; Ῥεσαπεθ {μθγθ ας πο 100π {05 ἔᾖνθπα 

Ἰη λθ Ίπῃ, Απᾶ (Ἴειο πογο ελθρῃοτάς ἵη {ο 8 
Β4ΠΙ6 οοππγ, αρ]άϊπο ἵπ ιο Πε]ᾶς, υΚεορίπο 
παίοὮ οσους αῖν Ώοο]ς ὮΥγ πὶσἩί. Απᾶ, Ὀο]οῖάᾶ, ϐ 
απ προ] οἱ ιο Τιονά δἰοοᾶ Ὦγ {ἴιοπι, απᾶ {ιο 
ϱ]οῦγ οἱ ἴἶιο Ἰμονά 5ἶιοπθ γουπᾶ ἔλαπι, απᾶ {1ο 
{αιθᾶ οτοβ{Ιγ. Απᾶ ιο αποσοὶ εαὶά {ο απ, 10 
Έθαν ποῦ, {ου Ῥε]ο]ᾶ, 1 Ἐτίης γοι σοοᾷ πΘηθ 
οἳ ᾳγοαΐ 1οΥ, πλλοῖι γη] Ῥο {ο αἲ] {ιο ρθοΡΙθ. 

Έον {1θγο ἶς Ῥουπ το γου Τῖς ἄαγ, ἵη ἐλο οἵυψ 11 

οἱ ΠΏανίᾶ, α Βατίοις, π]ο 5 Ομπίςί {ο Τιονᾶ. 

Άπᾶ 5 αυτί ὃε 11ο βἴρη {ο οι; 7ο πΙ]] Απᾶ α 19 
Ῥαρο απαἰμοᾶ, Ιγίης Ίπ α πἸιησογ, Απά ειᾶ- 18 
ἄαπ]γ ποιο πας πΠ(Ἡ {16 απσα] α πια] ἡιᾶς οἱ 
{6 Ἰθαγοπ]γ Ἰιορί, Ῥναϊείπς οᾶ, απᾶ εαγΊπο, 
1ου {ο ἄοᾶ ἵπ {πο Ἱήσ]μθεί, απᾶ οἳ θαχίλ 14 
Ῥθασθ; ροοᾷ πῖ] «ἰοπανάς πιοῃ. Απᾶ 16 σαπιθ 16 
ρ858, Ἡθη {1ο αησθίς ηαά σοπθ {γοπι {Ίοπι 1πίο 
Ἀθαγει, ἴμο πιθη, {16 βἱιορμθτᾶς, δαἱᾶ {ο οπθ 
αποίῃας, Ποῦ π5 ποτ; 5ο ετεη {ο Ῥοίμ]είεπι, απᾶ 
566 {μῖ5 (μπα, π]ήσἰι Ἠα{]ι οοπιθ {ο ρα55, πο ηιθ 
Τιονᾶ Ἠαξι πιαᾶο Ίκποπη {ο τς. Απᾶ Ώιθγ οαπιθ 16 
δι Ἱαξίο απ {οαπᾶ Ῥοῦ]μ Ματγ απᾶ ζοβορᾶ, απᾶ 
Όλο Ῥαῦο Ίγίης ἵπ {19 ππαἨσθΥ. Απᾶ Μανῖπς 6ου 17 
ἅέ, 1π6Υ πιαᾷθ Κποπη αὈτοπά νο ἐΠῖηρ' πμ]οὶι μαᾶ 
Ῥθοι {ο]ᾶ ἔμθπι οοποθγπίπα Εῖς οἶή]ά. Απά αἲἱ 18 
πλο Ἰθατᾶ 1{, ποηᾶσγοᾶ αὖ {ιο ἐλῖηος σγ]]ο]ι πνοτο 
ἰο]ᾶ οπι Ὦγ {1ο «Ἱιορ]ιθνᾶς. Ἔυδ Ματγ Ἱερί 19 

ία) 

3] ιο ἠλπσς, Ροπᾶθείπο ἔλεηι ἵη Ίου Ἰθατξ, 

Απᾶ Όιο β]αρ]ογά τοίιγηθᾶ, ο]ογ]ῇγίπο απᾶ 90 

Ρυαϊθῖης (οά {ον α] πο] {που Ἠαᾶ 56ο απά 
Ἠθαγᾶ αξ 16 Ἰναά Όδεη {ο]ᾶ {ο ἔοπι. 

Απά Ὑμοη εἰσμύ ἆαγ5 Ίνογο αοοοπιρ]ε]ιθᾶ {ον 91 
οἰγουπιοίκῖπο ]άπι, Ἠ{5 παπιο πας οα]]οά ἆθδις, 5ο 
οα]]οᾶ ὮΥ {8 απσο] Ὀ6ίογθ 6 τας θοποθῖν εᾶ ἴη 
Ώιο ποπιβ. 

Ἆπά πει {ο ἄαγς οὗ {λοῖν ρανὶβοαίίοη 39 
αοοοτᾶϊηπς {ο ἴπο ἶαπ οἳ Μοβθς πποτθ .αοοοπι- 

λ.οἨ, αν Τη πᾶαϊῖε, ' τιοᾶᾶθά ”' 

5 οἳ “Κεβρίης ἐς γγασηθ οἳ ἐλθ πὶσ]νό ” 
5 οἳ "απιοηρ 
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Ρ]ε]ιθᾶ, {16Υ Ὀτοιρ]ί Ἠϊπι πρ {ο ὀ6γαδα]απ, {ο 
29 Ῥτεπεηύ ᾖάπι το ει Ποτά :) α5 15 ἵδ πτίδίεη Ίπ 

Ώιθ Ίαπν οἱ ἴ]ο Τιογᾶ, τοι ππα]θ, ἐπαί ἵ5 ἴπε 
Ἠνβί-ρογη, 5λα]] Ῥο οα]]θᾶ 1οΙγ {ο 1ο 1ιοτά; απά 

4 το οὔεν ο βαογ/Πσθ αοοοτάἶηο ἴο ἰλαί ν]]οὮ 18 
εαἰά ἴπ {19 Ίαψ οἱ {πο Τοτά, Α. ραῖ; οἳ {πτί]θ- 

25 ἄοτος, οἳ ἔπο γοιΏς Ῥίσοοπ. Απᾶ Ῥεπο]ά, 
ἴπετο παδ α ΠΙαῃ 1π ϱταδα]οπι, ποςς παίηθ γα 

ΦΙπιθοἃ; απᾶ 1π5 πια πας τἰσιίεοι απᾶ 
ἀεγουί, παϊῖπρ {ου ἐλε οοπδο]α{ίοι οἱ 1γας ; 

26 απᾶ ἴπο Ἠο]γ Μρίτ{ γα5 οἳ ή. Απά 16 παᾶ 
Ώθρη τογοα]θᾶ {ο Ἠΐπι Ὦγ Έιο Ἠοιν Βρὶσξ, ἐμαί 
Ἡθ εἰιοπ]ά ποῦ 5ε6 ἀθαί]ι Ὀδίουθ 16 Παᾶ 5Θεη ἴἶιθ 

27 ΤἸωονᾶ Αποϊηἒσε, Απᾶ Ἠθ σαπιθ Ὦγ ιο Βρϊκν 
Ἱπίο {νο (επιρίθ; απᾶ πηοθα 119 Ῥραγεηίς Ὀγοισ]ή 
ἵη πο ο] ἆοδας, {ο ἆο {ου πι {ο αοοογάΊπο {ο 

Ώιθ οπδίοπι οἳ {6 Ίαπν, Ίδη Ίο {οοῖς Ίήπι ἵα Ἶάς 

ΥΠΑ, απᾶ Ῥ]οςξεᾷ ἄἀοᾶ, απᾶ εαἰᾷ, 1οτᾶ, που 

Ιδέες οι {Ἡσ 5εγναπί ἄερατῦ {η Ῥεαοθ, αοσογά- 
πο {0 117 πνονά; {ον πηῖπθ 6765 Ίανθ 56ου Ί1γ 
βα]ταίίοι, π]ΠοἩ ἔἶοια ]αξί Ῥτερατθεά Ῥείοτς τι 
{806 οἱ αἩ Ῥθορίθ; α Πο]λί ο εηΠἠσΠίεη ἐλο 
ΏΘΙΟΠ5 απᾶ {λε 51ου οἳ ΤΠ Ῥθοριο 1δταε]. 
Απᾶ «οδθρα απά Π5 πιοίπος πετο Ἱγοπβδτίης 
οἳ ιο ᾖππσο 8ροζεα οοποθιπίπο Ἰΐπ, Απά 
ΦΙπιθοη Ῥ]εβδεᾷ {μθιι, απά σαίά {ο Μανγ Πε 
πιού]μογ, Βε]ο]ά {ή ολίά 15 5εὶ {ου {ιο {11 απά 

τἱεῖηο ΟΓ πιαΥ {π 1εταθί; απᾶ {ου α ίση ΙΙ 
ψη]] Ῥο βροκεηπ ασαϊηδί; (ψθα, ἃ αποτᾶ π1] 
Ῥϊετος ἐῖπθ οπη 5ου] αἷεο 5) ἐ]αί πο (πουσίς 
οἳ πιαπγ Ἰθανίς π]αΥ ο τουθα]θᾶ. Απᾶ, έπειτα 
παβ ὀ0π6 "Άππα, ἃ Ῥτορμεῖίες, ἁαασ]ίεν οἳ 
Ῥλαπασϊ, οἱ {ο ὠ1ρο οἳ ΑξΠου; 5Ἠθ τας {αγ 
οὔναποσά ἵη γδατΕ, Πανῖπς Ιγοά τη] α Ἱαδραπᾶ 
Βογοι γθαΥ9 {ποια Ίου υἱγσϊπϊ; απᾶ οἳο ὖας 
α πάοι οἳ αΏοαῦ εἰσΏίγ-ίοας Υ6ᾶ1Β, Ὢπο ἆθ- 
ρατίεά πού Ίτοπι {6 {οπιρΙίθ, Ῥαΐ βοτνοᾷ ἄοά 
ση] {πδίίησς απά Ῥγαγεῦ πὶσΏῦ απᾶ ἄαγ. Απᾶ 
ει πἰαπᾶίπο Ὦγ αἲ ἔλαί νουΥ πς, αἶδο ργαίδεᾷ 
πο Τιογᾶ, απᾶ 5ροϊθ οἳ Ἠϊπι {ο αἲἱ πο ποτ 
Ἰοοϊίης {ος χοᾶσπιρίοη ἵπ ὁογαβα]σπ. Απᾶ 
πιο ἴὧαγ Ἰναᾶ Ρογ{ογπιθᾷ αἱ ήησε ποοοτόΐηρ 
το ἴμο Ίαν οἳ ο Ἰμονά, που ταύπτπθεά Ἰπίο 
6αμῖοςθ, {πίο Εαν οππ οἵψ ἈΝασαροίμ. Απά 

116 ο]]]ᾶ στοπ απᾶ ὮΌθδοαππθ 5ίοπς ἰπ βρίτν, 
Απά 116 ϱταοθ οἱ αοά πας οἨ Πῖηι, 
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Νοπ 5 Ρατοπί ππεπέ {ο αδιπξα]οπι ετοιγ 41 
Υ6αΣ, αἲ ἴ]θ {σασί ὁΓ {1ο Ῥαβεονον. Απᾶ ποια 49 
9 γα ο]γο γ6α1Β ο]ά, πε πνεπύ πρ {ο «οτι- 
εα]επι αοοοτᾶἶπς {ο 1μθ οπβίοπι οἳ {16 {6αδέ. 

Απά πῃοη {167 1αᾶ οοπιρ]οίθά {ιο ἄαγς, α5 {ιο 48 
τοὐαγπεᾶ, ἴλο ομ]]ᾶ «ᾖθβις τοπιαϊπεά Ὀομ]πᾶ {π 
ᾖθγιδα]θπι; απᾶ «οβ6ρ] απᾶ ἨΐΦ πιοίμθι Ίκπουν 
ἅ πο, Ῥαῦ βαρροβίησ Πήπι {ο Τ6 ἵπ 81 οοπωρα- 44 
Ἡπγ, 6ι6Υ ποπί α ἄαγ”5 ]οπγηθύ ; απἀ {6γ 5οπο]ῇ 

1ΐπι πιοπσ {ἠιαῖγ Ιπάτοά απᾶ αοφυαἰπίαποθΒ. 
Απά ποῦ Ππάίπο Ἠϊπα, 1ο τοίιγποᾶ {ο ᾖογαδα- 46 
Ίοπι, 5οο]ΐης Ἠΐπι,. Απά {ᾗδ οαπιθ ἴο ραβ5, ἰ]λαῦ 46 
α{ἴον {το ἆαγε, αγ {οππᾶ Ἠΐπι ἵη 1ο ἑοπιρίο, 
ἰσήτρ ἵη ἴπς παϊάξί οἳ 1ο {θασμοαις, Ῥοί]ι Ίνοατ- 
πο {πεπῃ, απᾶ αθεῖπς ἴλαπι αποβοης,. ᾿Απά αἲ 
πο Ώθατα Ἠϊπι, στο απ]αχεᾶ αἲ ]ή5 υπᾷσιςἰαπᾶ- 

πο, απᾶ ΠΠ απβπαύ5. Απά νπεη 16 6απ’ Ἠΐπι, 
1ι6γ νους απιαζθᾶ; απᾶ Πΐς πιοίλου ϱαίᾶ {ο Ἠΐπι, 
ΟµΗ]ᾶ, πἩγ Ἰαςί μοι (νας ἆθα]έ πι ας  Ὦο6- 

Ἠο]ᾶ {1νγ ἑέμευ απᾶ 1 πγετο οε]είησ ἐἶθο 5οττου-- 
ης. Απά Ἡο εαἰᾶ {ο έ]ιοπι, ΤΙ ἄἷά γα 5οοῖς 49 
πιθ } αἱά γο πού Ίπον ἐμαί 1 πιπδί ς αροιῦ 
πι Ἔαΐ]αις Ὀπθίπθβςῦ Απᾶ {π6γ απᾶθγείοοᾶ 60 
ποῦ {πο πονᾷ πἩ]οὮ 18 αροίθ {ο {λαπι. Απᾶ δἳ 
πο πθηξ ἄοπηω πΙἩ «ἔλθπι απᾶ σαπιθ {ο Νασα- 
χθίῖι, απά πας 5υ]εοῦ {ο ἔπειη; απᾶ Ἠΐς πιο] 
Καρί α]ί ἐνοςο επας ἵη Ίαν Ἰθατί Απά ὅοεσις 
αἄναποθᾶ Ἱπ πἰξάοπι απἆ ασθ, απᾳ ἵπ {ρτου γη 

αοά απᾶ πιαῃ. 

4Τ 

458 

53 

ΤΠ.---ΝΟΠ ἵπ {1ο ΠΠιθεη{Ώ γοατ ο «λθ γεῖση 
οἳ Τϊρουῖαβ Όθεαῦ, Ῥοπίίις Ῥ]]αΐο Ῥείης σου- 
ΕΓπος οἱ οπάᾶεα, απᾶ Ἐσοτγοᾶ Ῥεϊΐπς ἐθίχαχοὶ οἳ 
61166, απᾶ 15 Ῥνοίπεν ῬΗΠΗΡρ ἐδίτατο] οἱ Τίή- 
τοῦ απά οἱ νο τερῖοη οἱ Τταυλοπ/85, απά Τω- 
βαπίας ἰοίγΏχο]ι οἱ Α]οπο, Αππας απά Οαἴαρμας 3 
ροῖπο σι Ῥτ]οξίς, ἴπο ποτᾶ οἳ ἄοά ομπιο 

{ο ἆο]π, ἐμο βοπ οἱ Ζαοιατίαῇ, ἵπ {πο ἄοεοτί, 

Απᾶ 16 σαπιθ ἰπίο αἩ {θ οοππαγ αὗοιέ {1ο ὃ 
Ἰοτᾶατ, «ργθασμίπο ἐ1ο Ἱππιθτείοη οἳ τερεπίᾶησθ 
ζογ 1ο τοπιῖἝῖΊοη οἳ Εἶπδ; αξ 1ὁ ἶ5 πα ίεη η 4 
ἄιο Ώοοκ οἱ ο πονάς οἳ 1δαϊα], {με Ρτορ]εί, 
δασίησ, ΤΗΘ τοῖσθ οἳ οπθ οτγῖης 1η ἴλμο ἀοξενῦ, 
Ῥνερατο 7ο {ο παγ οἱ {6 Τοτᾶ, πιακο ία 

. ο Ἡ Ἱη ο αὐππ]ίτα βίου οἱ” 

δ ον α ἴπ {1θ ἱρ]-ρειεσυλοσᾶ οἱ Άηπας απᾶ Οµαρμας 
. οἳ “ ραρ]ἰςμηρ 
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5 Ῥραΐμς αὐαῖρμί. Ἀτοαι) τα]]σ δια] ο Π]]θᾶ, 
απᾶ 6Υ6ΥΥ πιοπηἰαίη απά 1Η11 εἶλα]] [ο πιαᾶο 1οτη, 

απᾶ ο οτοο]οά βἰα]] Όεοοπιο εἰταῖολί, απᾶ πα 
6 τοισ] αγ Βπιοοίμ; απᾶ αἲ] Πθδη 5λα]] 5εο ἴἶπθ 

Τ βα]ταίίοη οἳ ἀοᾶ. Τ]θη εαἱἁ Ίιο {ο {λθ ογονᾶ5 
Ώιαίῦ οαπιθ {ογίι {ο Ὦθ Ιπιπεγεοᾶ ὮΥ Εΐπι, Οἵ- 
αρτίπο οἱ ν]ρθ6:5, π]ιο πατηοᾶ οι {ο Πορ {οπι 

6 {ο οοπήης υγοῦι Ἑνίηςο {οχίλ, Ίλθξείοχθ, ὧλθ 
Ῥτοροεγ γης οἱ τθρθπίαποθ, απᾶ Ὀθοῖπ πού {ο 
βαγ πιθλίη γοισγβδ]νος, Ίο Ἠανο ΑΌναλαπι {0 

ου 41θΥ; {ου 1 8ΑΥ {ο γου, ἐναξ αοᾶ 19 αΏ]θ. 
ἄτοπα {856 βίοηθς {ο Ααΐσο αρ οή]άνεη {ου Α.,γα- 

9 Ἰαπ. Απά 6ΥΤ6Π ΠΟΥ {θ αςθ ἶδ Ἰαίά αἲ νο 

χουῦ οἱ ᾖιο ἴτθθς5: 6νοΥΥ ἴπθθ, ἰπουθίογο, πγλ]ο]ι 

Ῥνϊησεί] ποῦ ζοτί βοοά {νπῖΐ, 15 οαῦ ἄοπη απά 
10 σαξί Ἱπίο {πο ᾖνθ. Απά ἐπ ουοπς αξ]κοά 11η, 

11 εαγῖηςσ, ]ιαξ, 6πεπ, 5ἰια]] πε 4ο Απά Ἰς, αη- 

ποτίης, εαἰᾷ {ο ἴποπι, Ἡθ {πας Ἠαί ἔπο οοαΐς, 
«166 Ἰήπι Ἱπιραχῦ {ο πι λαῦ ΠαίΏ ποηθ: απά Ἡθ 

19 Όιαί Ἰναῦι {οοᾶ, 1θέ Ἰήπι ἆο Ἐιο ββ11Θ. Απᾶ ἑακ- 
βαιεγενς αἱ5ο όατηθ {0 9 Πππιθιδθά, απά 5α1ᾶ {ο 

18 πι, Το6αςἱου, π]αῦ πα] 'ο 4ο Απ ο βαϊᾷ 

ο πει, Ἠχαοῦ πο ππουθ ματ 1αὲ γη]]ο]ι 15 αρ- 
14 Ῥοϊπίοᾶ {ου τοι. Απά βο]άΐεις αἱδο αξῖεά Πΐπη, 

εαγῖησ, Απᾶ ναί εἶια]] πο ἆοῖ Απά Ἰο σαῖᾶ, | 
Ἐχίοτί {ροαι πο 916, ηθϊ(πθν αοοᾳξθ απ Τ4ἱς6]Υ ; 

16 απά Ῥο6 οοπίθπ{ πίῃ γοιγ πγᾶσθς. Απᾶ ας {ο 
ΡεορΙθ πονο ἵπ θχρεοἰωῖοἨ, απᾶ αἲἱ ποτο τθᾶ- 
ποπίησ ἴη {παίγ Πεατίς οοποεγηϊῖηρ 2οἳἨ, π]ηθί]θς 

16 Ίο ποιο ποῦ {λό Αποιηισᾶ, ζοἶη απβποτοά {λεπυ 

9]], βαγΊπα, 1 ἱπᾶθεά Ίππιειςθ οι ἵη παΐοτ, Ὁπί 

οπθ πησ] ες ἴἶαη Ι οοπιθίἩ, Πιο 5ίταρ οἳ π]οςθ 
ελοες 1 απι ποῦ ΠΟΥ{ΊΥ {ο 1990586, 119 πι] Ίπιπιθυςθ 

17 γοι 1η ιο Ηο]γ Βρϊπζ, απά ὁπ Ἀτθ; Ὑ]οβο {8π 

15 Ἱπ Πῖς Ἰαπά, απᾶ ο π]] {πογοισα]γ. οἰθαηδθ 

19 ἐιγας]]ησ-βοον, απᾶ ραΐμαι {πρ π]ιθαῦ 1πίο 
149 ογαπα.Υ; Ὀαί 16 πΙ] Ῥασα πρ ο οἶιαβ 

18 πι απαπδπομαΡ]θ Πγθ. Απᾶ "οχ]ογίπο ας ἐο 
πηαησ οἴλοι {Ἴῑπσς, Ἡ9 Ῥτοαο]θᾶ {ια σοοᾷ πθυ5 

19 {ο {ο Ῥεορίο. Απᾶ Ἠετνοᾶ, ἴμο ἰθίγανοί, Ῥο- 
ἵπο γοργοτοᾶ ὉΥ 1Η οοποθγηίης Ἠθγοβίας, 5 
Ὀτοίλαις πο, ᾽απᾶ οοποθτηῖης αἱ] νο ον]]ς 

90 π]]οι Ἠεντοά Ἰιαᾶ ἄοπθ, αἀάεά {ἐλῖς αἷεο {ο 

Ένθπι αἲ], ἐπαῦ Ίς ελα! αρ ἆοἶη ἴπ ἐπ Ῥηήσοι, 
2ἱ Απᾶ 16 64πΙθ {ο Ῥα55, π]θη αἲ] {πο ροορίο 

ποιο Ἱππιθυσεά, ἴαί ᾖεβις, α15ο, Ὠθίις ἵπῃ- 

. ΟΥ ἀπ 1πηΥ οἴλου εχ]ιοσέα[ίοπ8, 1θ Ῥγθβορᾶ 

τηθγβδθᾶ, απᾶ ῬταγΊπο, {ο Ἠθατεη πα8 ορθεποᾶ, 
απᾶ {1ο Ἠο]γ Βρὶπ{ ἀθεοεπάθά προῃ ήπια ἵπ α 22 
Ῥοᾶ1]γ ἔουπι, Ί]κο α ἄοτο; απᾶ α νοῖοθ 64Π1Θ 
{γοπῃ Ώθανγεη, εαγίης, Τ1οι ατί πιγ Ὀε]ογεᾶ Φοῦ ; 
ἵπ έλ6Ῥ Τ απι πο] ρ]θαδεᾶ. 

Α.πᾶ ὧοεας Ππιδα]{ πας αροιί ἠΗτί τεατε οἳ 25 
ασς6, πηθη 6 ΌοσαἨ ἱς πιζπήδίγ, Ὀείπα, 35 .8 

βαρροβεᾶ, ἐἶλο 8οη οί Φο56ρἩ, ἴπο 5οη οἳ ΕΙ, πο 24: 
εοηπ οἳ ΜαίίαίἩ, ἴπθ 5οη οἳ Τον, 6 6ου οἳ 
Μα]ο]], ἐιο 5ο οἱ ζαππα, 1ο 5οπ ΟΓ Ζοβθρῖι, ἴπο 26 
8ΟΠ οἱ ΜαιίαἰΠ]αΠ, ἐνο 5οπ οἱ Απἱο8, ἴπθ 5οπ ος 

Ναλιπι, νο 5οη οἵ Ἡσοε]ῖ, νο βοα οὗ Ναρραί, {1 

50η οἱ Μααίλ, ο 5οἩ οἱ Μα Μα Ιαὴ, ἴλο 5οπ οἱ 26 

Βμήπιεῖ, ἐ]ο 5οη οί /οδορ!ι, {πο 5οη οἱ ζπάα]ι, νμο 

εοπ οἱ ύο]αππαλ, {6 8οηπ οἱ δρα, ὑθ 5οἨ οἱ 27 

ΖοταὈραμα], νο 5οτ οἱ Β6α] 6], ἴμθ 5ο οἱ Νοτ, 

Ίις εοπ οἳ Μα]ολῖ, ἴἩο 5οπ οἱ Αάάῑ, ἴο 5οη οἳ 28 

Ἐοραπι, ἔιο εοἩ οἳ Αἱπιοᾶαπι, ὅπο 6οη οἳ Ἰῶς, πο 29 

5οΏ οἱ ὦοΕ6, ἐς 5ο οἱ Εθπθσ, {ιο 5ος οἱ {οΥΑ1Η, 

ἴιο 5οπ οὗ Μαίαίἡ, {πο 5ο οὗ ΤΠαν1, λαο δοπ οἳ 90 

ΘΙΙΠΘΟ, ἐς 5οπ οἳ ζυᾷαΗ, {19 δοη ΟΡ 1 ο5δερῇ, 1λθ 

6οπ οἱ ὅοπαἨ, 6 5οη οἳ Ἠλαἷίπι, 16 5οη οἳ δἱ 

Μα]ία, ο δοη οἱ Μαϊπατ, ἴπο 5ο οἱ Μα θα], 

ἐμο 5οη οἱ Ναίμαπ, ἶνθ βοη οἳ Ὠανίά, ἴἶο 5οπ οἱ 82 

265586, ἐἱιο 5οη οἳ Οῇ,θᾶ, ἴπε εοπ οἳ Ῥοα, ιο 60η 

οἳ βαπποῦ, Ίο δοπ οἳ Ναβ]ιοη, 16 5οἩ οἳ Απ 88 

ππηθᾶαξ, ἴπο 5οπ οἳ Ἔαπι, 119 5οπ οἳ Ἡσστου, 

ἴιο 5οπ οἳ Ῥματαἤ, ἴθ 8ο οἱ ο υᾶα], νο 5οη οἱ 84 

1ασοῦ, πο 86οη οἱ Ίδααο, ἴμθ 5οη οἳ Αταμαπι, 
ἴιο εοπ οἱ Τετα], ἔπο 5οπ οἱ ΝαΠοΥ, ἴο 5ου οἳ 96 

Ῥογας, ἴ]ιθ 5οη οἱ Έα, 61ο 5οη οἱ Ῥε]εᾳ, ἴλθ 6οΏ 

οἱ Έναν, ἴιο 6οπ οἱ ]ο]α]ι, ἴμο 5οπ οἳ Οαἴπαῃ, 56 

Ώιθ 5οπ οἳ Ατριαχκαᾶ, ἴμθ εοη οἱ Βλοπι, {6 80Π 

οἱ Νοαι, ἴῑο 5οπ οἱ 1/ΑΠιθο1, ἐλθ 5οπ οὗ Μοίναςθ- δἵ 

Ἰα1, {116 5οπ οἳ Ἐποοῇ, ἐπθ 5ο ο{ φηγθᾶ, {1ο 8οἩ 

οἱ Μαιια]α]θο], {ο β6οπ οἱ Οαΐπαμ, {1ο 5οη οἱ 

Ἐπος, ἐ1θ βοη οἱ εί, πο 5οπ οἱ Αάαπι, ὧθ 98 
βοχ οἱ οᾶ. 

ΤΥ.--ΑνΌ ὅθδιδ, {α]] οἳ ιο Ἠοιν δρϊτίέ, 
γοἰατηθᾶ Ώοια {ο σογάαη, απά πας .16ᾶ Ὦτ ο 
Βρὶτϊµ ἀπίο ἴἶιο ἄθεεγ, Ῥεῖης ἐτὶοᾶ Ὦγ ιο ἄθνι] 4 
{ογίγ ἆαγβ. Απᾶ Ίο αἲο ποὐῖης ἵπ ἴμορο ἄαγς : 
απᾶ π]οη {1ου πεγο οπᾶθά, ιο πας α[ίθυ πατάς 

ἨππογΥ. Απά 1ο ἀοτί] ρα]ᾷ {ο Ἰήπι, Ἡ ἴλοι ὃ 
αντί ἴἶιο Θοι οἳ οᾶ, οοπιπαπᾶ {Πίς βἴοπθ {ο Ὦ6- 

οοπιθ Ὀχθαᾶ. Απᾶ ὄθεας απβυγογθά Ἠήπῃ, δαγίης, 4 
Τε 15 πίθη, Μαπ εδ]] πού Ἰγο ὮΥ Ὀγεαᾶ αἼοπο, 
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ὅ Ῥπί Ὦγ ετειγ ποτᾶ οἳ ἀοᾶ. Απᾶ {1ο ἀονί], 
εἰα[ίησ Ἠϊπι πρ Ιπίο α Ἠσίι πιοπηίαίπ, βουνοά 
Εἱπι ϱ]] ἴῑιο Ἰήησᾶοπις ος {16 ποτ]ά 1η α πιοππθηῦ 

6 οἱ πιο, Απά {νο ἀονι] οαϊῖᾶ {ο Ἰάπι, ΑΗ είς 

ααἰλογίέγ πἩ] 1 σἶνο ἔἶθο, απᾶ {ιο ϱ]οτγ οἳ 
ἴλοπι: {ο 16 15 ἄθ]ινοτοᾶ {ο πιο, απᾶ {ο ΥΠΟΠΙ- 

Ἱ εοεντετ 1 σι, 1 οἱνο Πέ, ΤΕ οι, Όιοαι υὶ]ή 

πγοτδμῖρ ππο, αἲ] αἶα]] Ὦο πο. ΄ Απᾶ ὅθεας 
απθποθιῄπα, 5αϊᾷ {ο Ἠΐπι, Τὸ 15 πτϊδίαη, Τ]οι οἶια]ὁ 
ποτβηῖρ {6 Τιογνᾶ Ώνγ ἄοᾶ, απά Ἰπι οπ]γ αἰια]έ 

9 οι βο.γθ. ΄Απᾶ πο Ὀνοισ]λό Πήπι {ο Ζογηβαίοπι, 

απᾶ ού Πήπι οη. 116 Ῥίππαο]ο οἱ ἐ1θ {εππρ]θ, απᾶ 

δα]ᾶ {ο Ἰΐπι, ΤΕ Έιοα ατί ἴιο Όση οὗ ἀοά, σαξὲ 

10. 1ψβο] ἄονπ {γοπι ἈθποῬ; {ου 1ὲ 15 ψτίέίδη, Πο 
βια]] ρἶνο Ἠἱδ αησο]ς οαχρο οοποθγπίησ {1θρ, {ο 

11 Ἱκεερ ἴμθο; αηᾶ οἩ {παῖγ Παπᾶς {Π6γ εἶνα]] Ὅδας 
Όπθο πρ, Ἰοδύ έλοι ἆαθ] {1γ {οοί ασαἰηδῦ α 5ίοπθ. 

19 Απᾶ «θεα απηασπετῖης, δαῖά {ο Ἰήπι, Τὸ ἵ6 ραἷᾶ, 

18 Τπου εἹα]έ ποῦ Υ {6 Τονᾶ ΙΠΥ ἄοά. Απᾶ {1 
ἄαν]], πατίπο απᾶςά α1] πο ἑτῖα], ἀθρατέθά έγοπα 
Ἠΐπῃ {00 ἃ ΒΕ4ΣΟΠ. 

14 Αιπά ὦθδα τοἰατηθά {π ἴἶο ροπθ6; οἳ {168 
Ερ]νϊυ Ππίο 911696; απᾶ α τεροτῦ οοποθγηίης 
Εΐπι αρτθαά (Ἠμτουρ]ι π]ο]ο βαγτουιηᾶϊπο γθοίοη, 

16 Απᾶ ο ασ] 1η οί βγπασοριες, Ῥείπο ρτας- 
16 εᾱ Ὦ αἲ]. 

πας Ῥτοπα]λί πρ; απᾶ, βοοοτάΊπο {ο 1ΐς οιβίοπη, 

μο παπί Ἱπίο ίμθ βΥπαρορ"θ οἨ 116 βαζα(ἡ-ἄαγ, 
17 απᾶ εἰοοᾶ πρ {ο χεαᾶ. Απάᾶ {ει πας ἀο]ίγονεᾶ 

{ο Ἠϊπι ο Ῥοο]ς οἳ ΤβαϊαἩ, ἴπθ ρνορ]εῦ; απᾶ, 
απτοµΊης {116 Ῥοοῖς, 16 {ουπᾶ {1θ Ῥίασο πογο 1έ 

18 πας Ὑνίίοα, Τηο Βρίνϊδ οἱ ἴῑο Τιοτᾶ ἐς οἩ 116, 
Ῥθοςαξο Ί6 Ἰαί αποϊπίθᾶ πιθ 1ο ρτοαςἩ σοοᾶ 

ΠΘΨ5 {0 {ο ροος ; 16 Ίνα βοηέ ππθ {ο θα] {1ιΘ 
Ῥγο]καη-θαγἐθᾶ, {ο Ῥχοσ]αίπι ἀο]ίναιαπος {ο {]ιο 
ϱαρί1τθβ, απᾶ 16οογουγ οἳ θἱρ]Ώῖ {ο ἴπο Ῥ]πᾶ, {ο 

19 εεύ αἱ Ἠρενίγ {πο ορρτεξεθᾶ, τὸ Ῥνουσ]αῖπι {ἱθ 
20 αοοθρίαΡ]ο γοα» οἱ 1ο Τονᾶ. Απᾶ το]ίηο τρ 

τιθ Ῥοο]ς, 19 ϱατο 2έ αρα]ῃ ἴο ἴμο ο/ῆσος, απιᾶ ραῦ 
ἄοππ. Απάᾶ ἴο 6ὖ65 οἱ αἰΙ 1η {1ο εγπαροσιθ 

2] ποιο Ἠχοεᾶ: ο πι. Απᾶ θ Ώθσαπ {ο 5αΥ {ο 
Έποπι, ΤΗἱ6 ἅαγ ἶς {α]116ά ες εοτἰρίανο ση]ῖο]ι 

32 16 ἵπ γουχ 6419. Απά αἲ Ῥογθ {οδίπιοηγ {ο ]ήπι, 
απᾶ ποπᾷετθοᾶ αὖ ἴλο ρταοῖοα5 πονάς πλίο]ι 
σ81πΘ ου{ οἱ Ἠΐ6 πιοπίῃ. Απᾶ {αγ εαῖᾶ, 15 ποί 

25 Ἠς 6 6οη οἳ «ᾖοδερὶι Απᾶ Ἰ9 βαίᾷ ἔο ἔ]θιη, 

οο 

5 οΥ “«Ἰεαάΐης 

Απά Ἰθ οὔππθ {ο Ναζατοαίμ, π]οιο Ἰμθ᾽ 

Ὑο ψ]]] βατε]γ 5αΥ {ο πιο ἰλῖς ῬγοτοτΏ, Ῥ]γεῖ- 
οἶαπ, Ίσα] {Πγεβο]: π]Ἱαίετευ πθ Ἰατο Ἱεατᾶ 
ἀοπο ἵη Οαροθίπαιπι, ἆο θγθ, αἱδο,. ἵα ΤΙΥ 
οοππίσγ. Απά 16 ραἷᾶ, Ττ]σ ΤΙ 8αΥ {ο Το, το 24 

Ργορ]εί 15 αοοορίαδ]θ ἵπ 115 ΟΊΏ οοπΏηγ. Ῥαΐ 26 
1Ί τ6]] τοι οἳ α.νπίὴ, πΙΑΏΥ ΨΙάουπ5 πγθυο {π 
Ἰβταθὶ Ίη {ο ἄαγς οὗ Ἐ]βαί, π]θν 11ο Ἰθαναῃ 
πα ἰιαῦ πρ τθο Τ6αΓ5 απᾶ Βὶς πιοη{Ἡς, 5ο (ού 
Ώιθγθ ας α στεαῖ {απιῖπο οτογ α]] {πθ Ἰαπᾶ: απᾶ 26 
γοῦ {ο πο ο0Π6 οἳ {επι πας Τ]]αἩ εεηύ Ὁπί {ο ἃ 
π]άοπ-ποπιαῃ, αἲ ΖατεριθίἩ, 6 οἵψ οἳ Ζἱάοη. 

Απά πιαηΥ Ἱ6ρθις Ἴνουο 1Α Ἰ5υααὶ, ἵπ {πα πιο 97 
οἳ Ἐ]ίε]ιαίι, απᾶ γοῦ πο οπθ Ο6 ἔνοπι ας Ἠθα]οά 
Ῥαἱ Νααιπαπ, ἐθ Ὀγτίαπ. Απά αἲΙ π {πο ϱγπα- 38 
ροστθ, Ἰιθαχῖπο: ἴλθβο Ψοτᾶς, πουο Ἠ]]εᾶ γη] 
πταί]ι, απᾶ τ]σῖης πρ, 616Υ ἄτονο Ἠΐπι ουί οἳ ο 29 

οἵόγ, απᾶ Ι6ᾷ Ἰήπι {ο 6 Ώτοπ οἳ 6 πιοππίαῖη 
οὗ π]ϊοῖ ιοῖτ ο πας Ὀιή]έ, {ο οαςύ Ὠΐπι ἆογη 
Ἠθαᾶ]οπς ; Ῥα 9, ραβείπρ ἐνοισ]ι ἴἱλο πιὶᾶςί οἱ 80 
Όπαπι, πεηῦ απαγ. 
Αηᾶ ο οαπιθ᾽ ἄοππ 1ο Οαρευπαππι, 8, οί οἳ 87 

6ᾳα11166, απᾶ ἰπασλί {θιῃ οὮ {μθ δαβΡΒίΗ5. Απά 82 
Ώιου ποτο απἰοπὶσ]οᾶ αἱ 15 {εασμίης {ος Ἠ]5 
πονᾶ πας πλ απλο. Απά ἵπ ᾖθ 5γπα- 5δ 
οσο έμεγο Ίας α πιαΏ, π]ιο Ἠαά α ερὶη6 οἱ απ 

πποίθαΏ ἄθιποη ; απᾶ Ἰθ οτ]θᾶ οαί γη α Ἰοιά 
τοῖσθ, βαγίπς, ΑΙ π]αί Ἠατθ πο {ο ἆο γη 84 
Ώιθο, ἆθθας οἳ Νασατοίῃ, Παδὺ οι οοπιθ Το 

ἀοείτου πςτ' Τ πουν {μοθ, πΠ0 ἴλοα ατί, ο 

Ἠο]γ Όπο οἱ ἄοά. Απά ὁοεα τορακεᾶ Πΐπι, 95 
φαγίπο, Ῥο β]από απᾶ οοπιο οαύ οἱ Ἠϊπ. Απᾶ 
ἴιο ἄθπιοι, {μτοπίπο Ἠΐπ ἄοπη ἵπ {ο πηάςί, 

οαπηθ οαξ οἳ Εϊπι, απᾶ Ἱατή Μα ποῦ. Απά πιασθ- 56 

πιθηξ 6116 οἨ α]ἰ, απά {6Υ 5ροΚθ {ο οηῬ αποἰλατ, 

ραγίπς, πια ο ποτά ὃς ή {ου σι απ ζιογ1έγ 
απά Ῥοποτ Ἱθ οοππιαπᾶθίὮ {θ πποῖθαπ ερίν1ΐ5, 
απᾶ Ώου οοππΆθ οπύ. Απά α ταπιο; οοποθεπίης δἵ 
λϊπι 6ρτοαά αὈτοαᾶ ἀπίο 6Τ6ΥΥ Ῥ]ασθ οἳ 1ο 5ατ- 
τουπᾶΐπσ Τ6ρΊοἨ. 

Ἀπά, αἰεῖπς πρ οπό οἳ {16 57ηαθοςιθ, πο δ 

απἑογθᾶ Ιπῖο 1] Ἱοιςο οἱ Βίπιοη. «πα Βίπιοπ5 
πιοί]ϱγ-Ίη-]αν ας ἴα]του πίἩ α γἱο]επί {ετου ; 
απᾶ νου Ὀδροιρ]ιό Ἠΐπι {ου Ἠεν. Απᾶ, εἰαπάΐης 99 
ουθυ Ἰσγ, 6 τοὈα]κθᾶ ιο {6τον, απά 1{ Ἰαε[ῦ Ίου : 

απᾶ ἹπιπιθάίαίοΙγ 5ἱο 1ο8θ απᾶ πηἰπ]σιγοᾶ Το 
Ἠιθα, Απά πθι ο 6αΏ πας δοέίπς, οἱ] πο 40: 
Ἰαὰᾷ απγ βἰοὶς πὶιι νατίουις ἀἄἱβομεο, Ὀτουσ]ιό 

νετ {ο Ἰήπη, απᾶ Το ]α1ᾶ 5 Ἰαπᾶς οπ 640ἡ οπθ 
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4] οἳ ἔἶαπι, απᾶ Ἰθα]οᾶ {]μοπι, 

ιο 

ο 

ο» 

οο 

Απά ἄθπιοῃς, αἷξο, 

οαπιθ ου ΟΕ πιαηΥ, ουγίης οπῦ, απἀ βαγίης, Τηοα 
ατί ιο Θοπ ο{ ἀοᾶ. Απά 16, τοι]ίπο ἐἔλοπι, 
ϱαΠογοά ιαπ πού {ο εροα]ς: {ο 1ἱ6γ κπθυ ἐ]ιαί 
Ἰιθ πα5 ἐμο Αποϊζημἒ, Απᾶ, ἆαγ Ἱανίπς ο0π6, 
Ἱο ἀθρατίθᾷ απά ποπί 1πίο α ἄθδετί ρίαςθ, απᾶ 
το ογοιγᾶς 5οισ]ῇ Ίήπι, απᾶ σαπιθ {ο Ἰήπι, απᾶ 

που]ᾶ Ἰαγο ἀείαιποᾶ Ἱήπι, (λαῦ Ἡο πισ]λί πού 

ἀθρατό Ένοπι {πθι. Απᾶ 1δ φα]ά {ο Ίλοπι, 1 

πιιδέ Ῥτοασϊι ὑπο Ἰπσᾶοπα οἳ (.οᾶ {ο ὀΐμοι οἶδ]θς 
αἱδο, Όθοαπξο Ίου {Πίς Τ Ἱαπο Ὀθεη βομί. Απᾶ 

119 "ργθασ]θᾶ {η ἴἶιο 6Υπαφοστιθς οἱ ᾳα11166, 

ΎΥ.--ΑνὈ δ. οππΘ ἴο ῥ858, α5 {16 ονοπᾷ ργεδεθᾶ 
οἨ Επι ὃς θα {ιο πνογὰ οἱ 6οᾶ, μο ΙΗπιδε]{ ττας 

εἰωπᾶῖπς Ὁγ ἴμο Ίακο οί »αοπποςατοῦ; απᾶ Ἱιο 
501 Όπγο μ1ρ5 βίαπᾶῖηο Ὦγ {16 Ίαο; Ὀπέ ἴμθ 

ἤκμοτπιθα, Πανίης σοηΏθ οαί οἱ ἔμαπι, Ὑθγθ τγαδὶι- 

ἵης ἐλοίν ποί. Απᾶ, οπἰθγῖπρ Ίπίο οπθ Οἱ ο 
51ρ5, Ὑγπ]ος πας ΦΙπποη”ς, Ὦθ αδ]κοά Ἰῆπη ἴο ραύ 
οἳ α Πίο ᾖνοπι {6 Ἰαπᾶ. Απά ο δαί ἄοπη, 

απᾶ {αησλΏί πο οτογᾶς οί ο ἐμθ 984ρΡ. Απᾶ 
π]εη. Ἱθ οραβοᾶ ερθαείηα, Ίο ϱαἱᾷ {ο Φίπιοι, Ῥαΐέ 

οἩ 1πίο {ια ἄθερ, απᾶ 16 ἄοππ γοι. ποίς {ος ε 

ἀναπσλῦ. Απά Βίπιοη, απαγοτίης, 5αἱᾶ {ο Ἰήπη, 

Μαείοτ, πο Ίαγο {οί]εά ἐμγουσ]ι ἐ]ιο π]ο]ε πἰσΏέ, 

απᾶ ἴακεη πολῖπςς οί, αἲ {]γ πνοτᾶ, Τ πΙ]] 1εῦ 
ἄοππ {16 πεί. Απά Ὑ]οη {16 Ἰαά ἆοπο ἐπί, 
Ώ16Υ Ἰπο]οδοά α. ογοαῦ ππα]Πίαᾶο οἱ Πείιες; απά 
μαῖτ ποί πας Ὀνεακίης. Απά 116γ Ὀθοκοποᾶ 

{ο ἐιθῖτ ρατίποις, πιο πειο ἵπ 16 οίμοι ερ, 

ἲο 6οπ16 απᾶ Ιιθίρ 1μθιι. Απᾶ {αγ οαπιο, απᾶ 
Λ]θᾷ Ῥοῦι Α1Ρ5, 5ο αῦ ἴπογ ποτο αἰπ]ίπα. 
Απά πε Βίου Ῥοΐον εαπ 1έ, 1θ {9]] ἄονη αἱ 

ὦθευς Ίκηςςς, καγίησ, Ὀερατί {οτι πῃθ, {ου 1 απι 

ϱ οἰπ{α] πιαη, Ο ]ουὰ, Ἐοτ απιαπεπιεπέ βθὶζθᾶ 

Ἠΐπι, απᾶ αἲ τν]ο Ὕογο δὴ Ἠίπι, αὖ ἐἱιο ἄταπσ]ιέ 
οἳ Πείιθο π]]οὶι {16Υ Ίιαά {ακθπ: απᾶ 5ο, 45ο, 

 φοἱσεώ «9π165 απᾶ «οἶιπ ἐῑο 5οη5 οἳ Ζοῦοᾷοο, 
πιο πθγθ ρατίηθις πὶ Βίποη. Απᾶ οθδις 
βαῖᾶ {ο Βπου, Έθαι ποῦ, Πθοποθίονι ἴλοι γι] 

οα{ο]ι Πιθπ. Απά ποπ. ἴΠεγ μαᾶ ὈνοιρΏί {ιοί 
βἩ]ρ5 {ο 11 Ἰαπᾶ, αγ 168; αἰΙ, απά {ο]]οιυοᾶ 

λΐπι, 
Απά 16 οαπιθ {ο Ῥα55, π]θπ Ἠθ πας ἵπ οπθ οἳ 

5ο) “Ἠ9 οοππαεᾶ ρα δ]αμίης ἡ ” 
 οΥ “ Οµἱποτοῦ!,” αἲ ἴπ Ο. Τ. 

ἴνο οἶ[ίος, Ὀε]ιο]ά, α πιαη {α]] οἳ ΙΕΡΓΟΡΥ, δεοῖης 
Ἱθεις, {611 οἩ δὲς {αος, απᾶ Ὀοδοισ]ιέ πΐπι, δαγἴης, 

Του, 18 ἐἶνοα π]]6, ἴἼνοι οαπβῦ ϱθαπςθ πιθ. «Απά 

πθ αἰγείολοά ου Ἠ5 παπά απά {οιο]οά πι, 

βαγ1ης, 1. πὶ]], Βθ οἰεαπβεά, Απά ἱπιπιεάϊαίεΙγ 

επ Ἱερτοβγ ἀερασίαᾶ {οπι Ἠήπι. Απᾶ Ἱιο ομαγσοᾶ 
Ἠϊπῃ {ο {611 πο οπθ6; Ρυΐ σο, εἶιούγ 01γεο] {ο 11θ 
Ρτϊθεί, απᾶ οὔετ οἩἨ αοοοαπέ οἱ {1 οἰεαπεῖηρ, 8 
Ἰοβ6ς οοπιπιαπάεᾶ, {ου α. ἰθβάπιοησ πετ. Ῥαΐ0 

ἴπο τοροτῦ οοποθιπίπρ πι βργεαᾶ αὈτοαά ἴπο 

πιοτθ; απάᾶ σγθαῦ οτοπά5 οὔπιθ ἰοσείμει {ο Πθασ 

απά {ο Ὦ6 Ἰθα]εᾶ Ὦγ Ἠ]αι οἳ {Ππαῖν Ππβγπι]ε. 
Απά Ἡθ αςοά {0 πΙλάταυν Ιπίο 5οΠ{ατγ Ρί8068, 
Επᾶ ΡΤ8Υ. 

Απά 16 64Π1Θ {0 ρᾷ88 οη οπ9 οἱ {1ο ἄαγς, α5 Πθ 
πας ἰεασμῖπς {λπαῦ ᾖθτο ποτο Ῥ]ματίδοςς απά 

{θασμοετς οἱ ἐῑιο Ίαν αἰέήπο Ὀγ, π]ο Ἰαᾶ 60/16. 

οαῦ οἳ 6ν6τ; τί]]ασο οἳ (α]11εθ ἀαπᾶ οπᾶςα, 
απᾶ τοπι ὁθγιδαίθπ; απᾶ ἴπο Ῥοπου οἳ ο 
Τμογᾶ παδ ῥγεθεπέ ἴο Ἠθα] λθιι, "Απά, Ὀε]ιο]ά, 

πι Ῥτοπσ]ί ο 8 Ῥεᾶ, α ππαὮ Ψ]ο πας Ρρα]διεᾶ ; 
απά {μου πθιθ εοοξῖησ {ο Ὀτίπς Πίπα 1π απά Ίαγ 
ἠππι Ὀοίοτο Ἠϊπ. Απά νπει με οου]ά πού 
Επά ἐλτουρή ν]νθέ Ί0αγ ἴπεγ πιϊσ]ιῦ Ῥτίπς Πϊτῃ ἵπ, 

οη. αοοοιπέ οἱ ο οτογᾶ, ἔλαγ παπί προῃπ ἴῑπθ 
Ἱοπβοίορ, απᾶ 18εύ Ἠΐπι ἄοπηπ {τουσὴ {1ο 1ος 

δι {ο Ηὐ1ο Ῥ6ά, Ἱπίο ο πᾶςί, Ῥο[οτς σας, 

Απά πλεη Πο δαν είν {αἱ{1ι, Ἡο εαἷά, Ματ, ΤΥ 

βίης 40 {οτρίτθη 166. Απᾶ ἴπο Βογίρος απᾶ 
{πο Ῥματί6θος Ώθσατ {ο 164δοΟΗ, δαγίησ, Ί 1ο {5 
Μ]8, ἴλαῦ αὐίοτοίη τουίηησςῦ Πο οαη {ογρῖνα 
8ἶη6, οκοθρί ἀοᾶ οπΙγῖ Ῥαΐ πλεη οὄθεις Ῥει- 
οοἶγοά {οί Οουισλίς, Ἰθ, απςπθιίπς, 5αῖᾶ {ο 
ἀλεπι, ΤΗΣ ἄο 7θ 1θ45οη ἵη ουν Ἰθαγίδῇ 
ἨΓμΙολ 15 θαδῖθι, {ο 5.7, ΤΗΥ βἶης αγθ {οτσίγαι 
νεο; οἳ Μο βα7, Εἰἶδθ απά πα]ς7 ῬΒαΐὸ ἡμαί γο 
ΠΙΑΥ Κπον {μαξ {πο Όοηυ οἳ ππαπ Παζὰ ροπ6ς οἨ 
θατίἩ ἴο {οτσίνε 5ἶπβ, (16 βαϊθῃ {ο {πο ρατα1Υ ἐς) 

Ἠϊ5α, ἰακθ τρ {1γ Πέ] ὈὉθᾶ, απά ϱο {ο {Ἡγ 
πσοαπδο. Απά ἠππιθά]αίε]ν θ το5βθ Ὀθδίογς 1]απῃ, 

οπά ἰαίΐπς αρ ἐμαῦ οη. πλ]οἩ Πθ Ἱαᾶ ῬθρἨ 1γίπα, 
πθ ἀερατίθά {ο Ἠῖδ Ώοιςδο, ο]ονϊ(γίης (ο. Απᾶ 
αδοπϊσηιθηί δοῖπθά αἱ], απᾶ που ϱ]ογγῇβεά (αοά, 
απᾶ Ὕουο Π]]οᾶ υπ δα, βαγίπο, 6 Ίιανο 5θεΠ 
βίπς9 {μῖησς {ο-αγ. 

14 

16 

16 

απ 

168 

28 

24 

26 

Απά αἴίου ἰής Ίο ποηὺ {ου απά δαπ α ίαχ- οῇ 

. ου “απλο 
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ραΐλοτοτ, παπιθά 1μοτὶ, θέ ήπς αὖ {πο {ακ-οβ]οθ; 
38 απᾶ 1ο αἱᾶ {ο Ἠϊπι, Ἐοἶ]οπγ πιο. Απᾶ Το 16, αἱ 

39 το5θ, απά {οΠοποά Ἰΐπ. Απά ]ιοτὶῖ πιαάθ ἃ 

ετεαί {οαδί {ον Πϊπι 1π Πΐ5 οπη ποιβο; απᾶ {λθιθ 
σα Ὦ ρτεαί οτοπᾶ οἱ ἰαχ-ραίμεγεοις απᾶ οἵ 

90 οἱπετβ, πΠο τουμηςᾶ σέ] {λθπι αἱ ἰαρίθ. Απᾶ 

16 βοτοθ5 απᾶ. Ῥμαγί6οςς “απποπος ἴπθηι παγπιπ- 
ο ασαἰηεί 1ῖΦ ἀῑδοῖριος, 5α71πς, ΊΠΥ ἄο 7ο θαί 
απᾶ ἁἀτίηκ πΙὰ {ασς-σαίμειοις απά εἴπποιςτ 

81 Απά ὧοδις, απςπογῖηρ, εαίά ο ἴπεπι, Τ1οςθ, 

π]ο 819 πεί], Ίαγθ πο ποοᾷ οἱ α Ῥὴγδίοίαν, Ὀαῦ 

92 111056, π]ο αἲθ βἷοἷς. 1 Ίντο ποῦ 901Π16 {0 σα] 

ἔλε τἱσΆθεοτε, Ῥαἳ εἴπποατε {ο τερεηίαποθ. 
Απᾶ {1θγ βαἷᾶ {ο Ἠϊπι, ΓΗ ἄο ο ἀἱδοῖριθς 

οἱ ᾖοἶη {αβί ο{τοπ, απᾶ πιακθ Ῥταγθτβ, απᾶ 1]ςθ- 

πὶσο ἐᾖε ἀἰδοῖρ]ες οἱ ἴπο ῬματίςοῬς, τί {Ιπο θαῦ 
84 απά ἀτίπις Απᾶ ο εαἷά {ο ἴλθπι, Οαπ ο πιακα 

Ώιθ 6οη8 οἱ με Ὀτίάς-οπαπηρετ {αδῦ π]ή]ο {ο 
36 ῬτίᾶῬστοοπι {5 πηζὴι {απι  Βαΐ {1ο ἄαγ πΙ]] οοπιθ, 

πλθη {19 Ὀνάθστουπι ν]] Ὦ6 {ακοπ απαγ {οτι 
ἴποπι, απᾶ {ποτ 16Υ ν]] {αδί 1η ἴποςο ἄαγς, Απᾶ 
9 5ο 6ρο]Κο α ρατα)]ο {ο ἐπεπα; Νο οπθ ρυ{θίῃ 
ἃ Ρίοσθ οἱ α πθῦ σα1πιθηξοἩ 8η ο] 9π6, οἱδο Σέ1ο 
πθυ τεπᾶδί]Ἡ {έ, απᾶ Ίθ Ῥίθυο {ακοη {ποπ {16 
Πού, αρτοθίλ ποῦ η {16 οἷά. Απᾶ πο οπθ 
ραὐέθίἩ πθυ π]ηπο Ππίο «οἷά Ῥοίΐδας; οἶδο {ια 
πθη πνηο πὶ]] Ῥατοί ἐο Ῥούίῖθς, απᾶ Ῥο βρ[1ῖ, 
απᾶ ἴλο Ῥοῦί]ε5 η] Ὃς τιπθᾶ, Ῥπαΐ πθυ γης 
ππδύ Ὀο Ῥιῦ Ππίο ποπ Ὀούίες, οπᾶ Ῥοῦι ατθ 
ῥτοβογνθᾶ. Απᾶ πο οπθ αγίηπσ ἄγπη]ς οἷά π]πθ, 
Ἱπππθα]α/ο]γ ἀθεῖτοίν πουν; {ου 9 βαϊσμ, Τ]1ο οἷᾶ 
ἵ6 Ῥοῦΐθυ. .. 

98 

96 

δΊ 

5δ 

ὃ ςῷ 

ΥΠ.---ΑΝὈ ἵδ 68πιθ {ο Ῥαξς οἩ {ο ἠτςύ 5αρβραίὮ 
αίοῦ 1ο αοοοπᾶ ἆαψ οἱ ἐνρ ραβεουετ, ἐἰιαῦ Ἰθ 
ποπύ ἰτοιρῃ πο Πε]ᾶς οἳ σταῖπ; απᾶ 18 
ἀϊβοῖρ]θς Ρ]αοἰκεᾶ {ο Θατ5 οἱ σταίη, απᾶ αἲθ, 

2 τυρρῖης ἐλοπο ἀλιεῖν Ἰαπάς. Απᾶ 8οπιθ οἱ {πθ 
Ῥμαχίςθυς φαΐᾷ ἴο Ίποπι, γ ἆο 6 μαῖ π]λος 

ὃ 1 16 ποῦ Ἱαπ{α] ἰο ἆο οἩτ {ἐμο παρα Απᾶ 
Ἴθδας, αποπονῖης {λαπι, δαῖᾶ, Ἠανο Υο ποῦ τεαᾶ 
ετοῦ ἴῑλαί πο Ῥανῖά ἄἷά, που 1ος πας 

4 Ἠπηρτγ, αιᾶ 1ος πο νεο π(Ἡ Ἱήπι; Ποπ 16 

.. ογ  πΊο ποιο οἳ ἐμαί ρ]ασς” 
δ ου “Ἠθ Όοί τεπᾶείη {ης πουν σαγπιθηῦ 
9 ϱγ “ οἷᾶ εἰάπ.οοί]ες ” 
ὁ ο) «νι ἀῑοῖς ηαμᾶς 

9 

ἡ ποηί Ιπίο {πο οιςο οἳ ἀοᾶ, απᾶ {οοῖς απᾶ αἷθ 

Πιο εἶοπ-Ότοαᾶ, απᾶ ϱρατο αἱξο {ο ἴἶποσο γὶθ]ι 
Ἰΐπα, πΠῖο] 1έ 18 πού Ιαπ{] οΥ απγ {ο εαῖ οκοερί 
ἴμθ Ῥυ]εδία οπἱψ2 Απᾶ Ἶε βαϊᾷ {ο ἔλαπι, Τ1ο ὅ 
Ῥοη οὔ ππᾶη ἶ5 Ποτᾶ αἱξο οἱ {πμ εαρραίἩ. 
Απᾶ 1ῇ οαπ1θ {0 Ρ888 85ο απ αποίμθτ βαὈραίΠ, ϐ 

{παῦ 11ο οπἰογεᾶ Ίπίο {19 ϱγπαςοσαθ απᾶ {ἑαυσΏί: 

απᾶ ἴλποιο πας ο πια {196 π]οεῬ τὶσΠί Ἱαπᾶ 
ψαςθ πἱειθᾶ. Απᾶ {πο βοσῖθεβ απά Ῥ]οχίδους Ἰ 
παίσ]ιοᾶ Ἠϊπι {ο 8εε π]θίπαυ Ἡο ποιν]ᾶ θα οπ 

Ώνθ βαΏρα{Η ; ἐλαῦ που πιὶσ]{ πᾶ Ἆπι αοοπδα1οὮ 
Ώσα]ηςύ Ἠπι. ἘῬπό πο Ίου ἐμδῖν {ποπρΗί5, απᾶ 8 
βαἱᾶ 1ο ἴμπο πα πἩο Ἰαᾶ ὁπο πιογοᾶᾷ Ἠαπά, 

Ἠϊςο πρ απἆ οίαπᾶ ἴπ {6 τπ]άδύ. Απά Ἡθ τοξθ 

απᾶ δίοοᾶ. . ποπ ὀθ5ις βαἱά {ο έλαπι, 11] αξἰς 9 
τοι βοπιθίμίησ; 158 16 Ιαπ{α] ου {πθ δαὈραῦη {ο 
4ο φοοᾶ, οἱ ἴο ἄο οτί] {ο 8ατο 146, οἳ {ο ἆθ- 
ΒίΤΟΥ ἡδ Απᾶ Ἰοοϊῖπσ τουπᾶ οἩ {λθπα α11, πο 10 
βα]ά {ο Ἰήπι, Φίτείο] οαὐ {11 Παπά, Απᾶ Ἡο αἄῑά 
5ο: απᾶ 5 Πατά πας τοβίοτθᾷ εοωπά αβ Όιο 
οίιιθι, Απά {μ6γ Ἱποτο Π]]θᾶ πηέ]ι πιαᾶποςς; απά 11 
οοηβα]{θᾶ πγἰ{] οπθ αποίἸετ π]αί αγ επου]ά ἄο 
16 0658. 

Α πιά 1 081Πθ ἢο Ῥαδ5 ἵη ἴμοςο ἄαγς, ιοί ης πεπῃ 12 
ουὐ Ιπίο ἴἶῑθ πιοππ{αϊῖη {ο Ρταγ, απᾶ οοπἠπαθᾶ 
θ]] πὶσΏί Τη Ῥγασον {ο ἄοά. Απά πΊοα Ιὁ πας 18 
ἄαγ, Ίιο σα] {ο Λέπν 115 ἄῑδοῖρίες ; απά Το ο οξθ 
{πα]νο ἔνοπι {μεπι, Ὕποπι Ίθ αἱδο παιηθά αροδ{]θ; 
ΦΊπΙΟΠ (σ]οπι Ἡθ αἶδο παπιθά Ῥεἱθτ) απᾶ Απάτονι 14 
145 Ῥτοίματ, ἆαπιος απᾶ αοἶὐπ, ῬΗΙΗρ απᾶ Βατ- 

ἴπο]οιηστη, Μαἰνθιν απᾶ Τήοππα», ᾖζαπιθς {μο εοπ 16 

οἳ ΑΊρ]θις, απᾶά Φίπιοη οδ]]εά "Ζ29ἱοίθε, πᾶοξ 16 

{πο ὀγοίμεν οἳ ὅαπιθες, απᾶ οστᾶας 15δοατιοῦ πο 

αἶδο Ώθοσπιθ α ἰγα]ου. Απᾶ ο σαπιθ ἄοπη γη 1Τ 
Όλοπι απᾶ είοοά οἩ α Ιοτοὶ Ῥίασο, πι ο οτοπἆ 
οἳ Πῇ5 ἀἱδοίρ]θξ, απᾶ ὁ ρτεαῦ πιπ]ἡιᾶρ οἱ {6 
Ῥθορ]θ {νοπι αἰἱ ο πᾶθα απᾶ οφογαδαίθιη, απᾷ {1θ 
βοα-σοαςδέ ο} Τγτο απᾶ Ζἱάοπ, η]ο σα1πθ {ο Ίθατ 
Ἠάπι απᾶ {ο Ὦο Ἰθα]σά οἳ Ὠεῖν ἄἴδεαξος; απᾶ 15 
ἔλοβθ πἩο Ἴθτθ τοχοά Ὦ7 αποίθαπ βρὶη]{δ; απᾶ 
Ώιαγ ποτο ουγθᾶ. Απάᾶ {ο π]οῖθ οτοπᾶ 5ουσᾗέ 19 
ἴο ἐοποᾷ Εΐπι ; {οτ Ῥοποι ποπύ οαῦ {ποπι Ἠΐπι απᾶ 
Ἠθα]οά ἐλεπι αἱ]. 

Απᾶ [τρ πρ ϊ5 6γο5 οἩ 1ΐ5 ἀἰδοῖρ]ίας, Ἡ9 20 
βαῖᾶ, Ἡ αρρΥ αγε 3ο ῬΡοοῦ; {ον Τοιτβ ἶ5 ἴπθ 
Ἰϊησᾶοπι οἳ ἄοᾶ. Ἡαρργ ατε γε, π]ο Ίπησας 

ΑΡ “16 Ζεα]οί 



ΤΗΕ ἄΟ0ΞΡΗΕΙ ΑΟΟΟΒΡΙΝα το ΤΌΚΕ. 249 

ΠΟΥ; {ου 7ο 5Ἱα]] Ὦο 5αἰἰςσβεᾶ. Ἡαρργ ατε 6, 
22 Πιο πθθρ ποπ ; ΤΟΥ Το εἶια]] ΙαασἩ. ἩαρρΥ αντε 

46, Ἠ]ιθα πιθη β1α]]. Ἠαίθ γοι απᾶ βἰα]] 5εραταίθ 
γου /γοπν ἔἶειι, απᾶ. 5ο] ταρτοαςἩ {οι απᾶ οαδό 
ουί γοῦῦ Ώαπιθ 48 ου1], {ον {πο δοη οὗ πιαπ]ς ϱαζκο, 

25 Ἐε]οῖορ ἵπ ῑαί ἆαγ, απᾶ Ίεαρ {ου 1ου: 1ο 
Ῥεμο]ά, 7οα; τοπαχά ὃς στεαῖ ἵπ Ίθατεν: {οτ 

24 πας ἀἱᾶ ὨἨαῖτ {αἱ1ους {ο {μο.ρτορ]μθίδ. Ῥπέό ποθ 
{ο γοι: π]ιο αἲθ τίομ! {ο σθ «Ίανο Υοιτ 6ΟΠΣΟ- 

26 Ἰαΐϊοη, 

Ἠσπσον.. Ἴοο {ο γοι π]ο ]α1σ ποπ! {ου Τθ 
βΊια]] πιοιτη απᾶ πεορ. ορ, πἩθη πθη 5Ἡς]] 

βρθαῖς πο]] οὔ τοι ! {ου ἴ]νις ἄἷά Εναίν {αΐευς {ο 

26 {ο {8]6ο ργορΠοί, Επί 1 εαΥ ἴο τοι, π]ο Ίθαν 

27 ππε, Ίουθ γουΣ θποπθς; ἄο σοοᾷ {ο {ἶοςθ πιο 
26 Ἰαΐθ τοι, 91655 ἆοςθ Ἅ]ο ουσξο τοι, ΡτᾶΥγ {οτ 

Ώιοβο πο 4ρπξο γοι. Το Ἠΐπι πιο βπη(θίῃ 
99 ἴἶλθο οη Ώπθ οπε οἈθεῖς, οὔθι ἴπθ οί]εν αἶδο; απᾶ. 

Πππάςς ποῦ Ἰήπι σ]ο ἰακοίν αἵναγ Ἡγ οἶοα]ς 
«80. Ίοπν ἑα]σίπς αιυαγ Πιγ οοαί αἶδο. (νο {ο 6Υ6ΥΥ 

οπθ {μαῖ αρείᾳ ιθο; απᾶ ἔτοπι 1ΐπι πο {αΚοί]ι 
81 απαγ ΤἨγ ροοᾷθ, ἀρπιαπᾶ {μετα πού, Απά αξ Υθ 

που] ὁαῦ ππεη εΠοπ]ᾶ ἄο {ο Τοα, 5ο ἄο᾽ 7θ αἷξο 
93 ἰο ὧπαπι. Έ ον 176 1ουο ἔ]ιοδθ πιο Ίονα οι, πα 

παπί Ἱανο Ὑοῦ {ου 6Υ6ῦ εἴππθις Ίονο {οςθ 

98 νο Ἴοτο μαπι. Απά 1 γθ ἄο σοοᾷ {ο έλος 

ψ]ο ο σοοά Το 7ο, πμαί {παπί Πατο σοῦ {ον 
δή οναη ἴππαις ἆο ο 5απ1ο. Απᾶ {{ 6: ]οπά ἐο 

μοδα ποια π]οπι Υθ Ἰορθ ἴὸ τοροῖνο, π]σίύ 
ἴπαπ]κα Ἰανο γοῦ {ου 6Υεη βἴπηθτε Ἰοπᾶ {ο οἵη- 

96 πθχς, {ο ταρεῖνθ 48 πιαοὮ πι γεέωπ. ἈῬταὶ Ίογε 
γους εΠΕΠΙΙ68, απᾶ ἂο βοοᾷ, απᾶ Ιαοπᾶ, Πορίπο 

{ου ποἰμῖης ὑπ γεέωγπ; απᾶ γουτ γοπατᾶ π]]] Ῥα 
βτεαῦ, απᾶ 7ο ΙΙ Ρο Εοπ5δ οἳ {μρ Μοςί Ἠίσὴ, 

36. {οτ Το 15 Ἰπά {ο ἴ6 αππαπξ{α] απά εν. ἎῬο9 
{παγείοτο οοπιραββιοπαίθ, 6τεη. 45 τοις Ῥαί]οτ 

Ὦ] α]δο 15 οοπιραβδἰοπαΐθ,. «πᾶρθ ποῖ, απᾶ τθ ση] 
ποῦ ο ]ηάσεᾶ :; οοπάθπιπ πο, απᾶ.το πι] ποῦ Ῥθ 
οοπᾶσπιπθά ; {οτρῖτα, απᾶ 76 πὶ] Ῥο {ονοῖτοι, 

38. νο, απᾶ 10 πΙ]] Ὃο σἵτθη {ο οι; σοοᾷ ππθβςατθ 
Ρτθςςοᾷ ἄοπῃ, απᾶ β]ακεπ ἰοσεί]μος, απᾶ τΠ- 

πῖης 978», π]] Ὀο ρἴνοι Ἰπῖο Υους Ῥοδοπι, Ἐογ 
ὉΥ {ο 84π1Θ παθαβΙτο δι πη]οἡ Υθ ππθαδιγο, 

39 1 π] Ῥο πιεαεανεά {ο τοι αραῖη. Απᾶ Ίο 
βροζθ α Ῥαταβίο ἴο {Ἠθπ, ΟΠ α Ὀ]πά Ίλαπ 
σα]άο α Ῥ]πά πια ΝΙΗΙ ποὺ Ῥοἱῖν {811 Ιπίο α 

5 οὗ “"αἲο τεοεϊνῖπς γους οοπα[οτ” 

Ὕγου {ο οι πο αγ {11 { {ου γα εἶα]]. 

ἁῑίοι . Α΄ ἀῑσοῖρ]ο ἵδ ποῦ 4ρογο 18 {θασμοτ; 40 
Ῥαῦ 6τουγ οπθ, Π]1γ Ῥτερατεᾶ, πι] Όο ας Πΐ8. 
ἴθασμου. ἈΝον, πΙγ Ἰο]ο]άοςσί οι πο πιοίο 41 
ια 18 ἵπ {11γ Ὀτοί]θι)ς γα, απ Ῥεισοϊνθξέ πού 
ἴπθ Όδαπα ἐμαῦ 15 π {λίπος οσγη 6σθ ”. ος ποιγ σαπδύ 42 
Ίου ρα” {ο {1γ Ῥνούμαν, Βτοίλας, 16ὐ πιο σαδέ ουῦ 
Ώιθ πιοῖο ἐλαί ἶς ἵπ {πο 676, π]θπ. ίμοι {ιγεο]έ 
Ῥολο]άθεί πού {Πο Ῥεαπι ἵη {ήπο οπηΏ ογθ” 
Ἐσροον]ίθί Βτεί οαδί οαί {116 Ώθαπι οί οἳ ἠήπθ: 
οππ.676, απά έπθη οι γπ]ύ 56ο οἸθανίγ {ο σαξέ 
οπέ {1θ πποίθ ἔ]ιαί ἵ5 {η ου Ὀτοίιοτ” 9. Έοι 48 
Ώιοτθ ἶδ πο φοοά {968 π]]οἃ Ῥθατθίμ. Ῥαᾶ Γι; 
ΠΟΥ ἶ6δ πετ α΄ Ὠαά- 6ο πο Ὀθδαγείι σοοᾶ 
Αναζ, Έοσ 61617 ἴπθρ ἵ5 ἆποππ Ὦγ 15 οπη 44 
Επῖύ, Το5 {1ογ ἄο ποῖ σαΐμεν ἄρς ἔτοια {λουπς, 
ΠΟΥ ἄο {167 ραΐμε; ϱγα4ρ65 ἴτοπι α ῬὨταπρ]θ. 
Τ]θ ροοᾷ πιαη οπέ οἱ {6 σοουᾶ «θαξιτο οἱ Πής. 4 
Ἠθατί, ὈήπσείὮ {οτι ἐλαῦ νο] 16. σοοᾶ; απᾶ 
τις ονΙ] πιαὰ ουῦ οἳ ὧν ου] ἴνθαδατο οἱ 118. 
Ἠεατί, ὈτἰπσθείἩ {οτί] ειαῦ πν]ίσ]ι ἶς ον{], {ου οτί οἳ 
ἴιο αραπάαποθ οἱ {16 Ἠοανῦ 15 πιουί]ι βρεα]κοί]. 
Νου, π]γ ἆο γο οα11 πιο Τμογᾶ, 1μοτᾷ, απᾶ ἆο ποῦ 46 

ἴπο μίηρς π]]ο] 1 δα Ὕποσνοτ οοπιεί] {ο. 4Τ 
Ί1θ, απά ἹδατοίὮ πασ πγοτᾶς, απᾷ ἀοοίλ ἔ]θιι, 1 

π]] μον τοι ποπ 6 15 Ι]κα. ο ἶς κο α 48 
πια: Ῥα]άΐπς α Ἠοιβθ, πῃο ἄασ ἄεερ, απᾶ Ἰ]αἱά 
α {οππάα[ίοι οἩ {16 τουῖς; απᾶ. π]θτ {1εΓς ϱαπ1θ 

8 Βοοᾶ, ἴο βἴτθατη "Όηνεί αρ α]ηδέ ἴλαῦ Ἱουξο, οπᾶ 
οοπ]ά πο εἶακα 14, ἕον 16 πας {οιπᾶθά οἩ {πθ 

τουκ. Ῥαέ ἴθ π]ο Ποατεα απᾶ. ἀοοί]ι πο, ἶ5. 49 

1]κο α πιαη πο Ῥ]ὁ α ποαδα οἳ {ιθ δατί], δι: 

ουί α. {οππάαίοι; Ῥασαϊπβύ ππ]οἩ πο βίτθατη 
Ῥατεί, απᾶ Ἱπππιθάία[οΙν 16 {6]], απάἆ ρτθαῖ Ίνα 
ἐπ6 ταῖπ οἳ ἐμαῦ ἸοἈςθ. 

ῬΤ1.--Νοπ π]θη Ἡθ Ἰιαᾶ Πηϊκ]ιεᾶ αἩ Ἠ1β εατ- 
ἴπος ἵπ {ο Ἱδατίπς οἳ ἴιθ Ῥεορίθ, Ἡθ δπίετθᾶ: 

Πίο Οαρειηπαιῃ. Απᾶ α ορτίαἰπ ορηιτίοης 2 
εθιγαηΐ, π]ο Ίαδ ἆθατ {ο Ἠίπι, Ῥοΐης οἷοῖς, τγαδ. 

αὗοτί {ο. ἀἴθ. Απᾶ Πανίησ Ἠθατά οἳ 6οεις, Ἱιο ὃ 
δοπύ οἶάεις οἱ {1ο ὧθνς {ο Ἰήπι, {ο αξίς Ἱάπι {ο 

60Πιο απᾶ Ίιοα] 15 βειγαηί. Απά π]θν που 4 
οὔπιθ {ο «ὦθδιβ, 6 Ὀθβδοισμί Ἠϊπι θαΥΠΘΡΙΙΣ, 

βαγίπα, Ἡο ἶ5 πογίμγ «ἴπαί οι κἸιου]άςύ ἆο 

5 οΥ “ ἀπξμεᾶ ασαϊπςῦ” 

5 οὗ “ αφαἰοςὺ τυπῖο] {Ἡο 5ἴτεαπι ἀαθμεᾶ ” 

5ο “ου Ὕλοπι ἐμοι βἰιου]άςύ ο ίβ”” 
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6 τλ]ς {ον Ἠϊπι: {ο Ἡο ]ογοαίἒῃ οἳς παΠοῃ, απᾶ Ἰθ 

6 ΠΗπιβε]έ 16 π5 ουν 57πασοσ"θ, Απά ὧεδαβ 
ποτέ ει έποιη, απᾶ π]ιον τς πας ποτ πού {ασ 

Ώνοπι {πο Ἠοπφβο, Ίο ορηίατῖοη δοπ {Π1θπάςβ ἴο 

Μπι, {ο 8αΥ ἵο Ἠϊπα, ἱμοτά, ἰτουοὈίθ ποῦ {1178ο]: 

{ου 1 απ ποῦ ποτίιγ ια ἔἶνοι βἹου]άδύ οπίου 

Ἰ πηᾶςς ΠΙΥ τοοί; ἠετοίοιο 1 ἀῑά ποῖ Οπ]ς πιγ- 
86] πποχίἩγ {ο οοπιθ {ο {1θο; ας βροαϊς "δε 

8 ποτᾶ, απᾶ πιΥ βουταπί πή]| θ θα]εᾶ. Έου 676 
1, ο απ ἃ πιαη Ῥ]αοεᾶ απᾶον απ{λοτζγ, πανῖης 

βο]άϊοι5 απάον πιθ, 6Υ6ν 1 βαΥ {ο ἰλίς οπθ, «ο, 

απᾶ ας σοεία; απᾶ {ο αποίμαν, 6οΠ6, απᾶ Ίιθ 

οοπιθί; απᾶ {0ο ΤΙΥ 5ειταἠΐ, Ώο 116, απᾶ Τε 
ϱ ἀοοῖ]μ ή. «Απᾶ ἆθδας Πθατίης 1Πίς, ποπᾶεγεᾶ αἲ 

Πάπι, απά {πγηΐηρ, βαἱᾶ {ο {ο οτοπά {παί 1ο]- 

]οποά Ιήπι, 1 5αγ {ο Το, ποῦ 6τεη ἵπ 1βταε] πατθ 

10 Ἱ {ουπᾶ εποι στθαῦ {αμ Απᾶ 1Ἴμορδο, πἩο 
πθτθ 5οπί, τθαγπῖπς {ο 1ο Ίουδο {οππά πο 
βθυταηέ, π]ιο Ἰαᾶ Όσο θἷοῖς, πε]. 

Απιᾶ 16 οαπιθ {ο Ῥαᾶ58 {119 ποτέ ἄαν, ἰμαί Ὦο πο5 
ροῖπο {ο α οἵγ οα]]εᾶ ἹΝαΐη; απᾶ πΙαη7 οἱ 8 
ἀἱξοῖρίες πετγο ᾳοῖπο τη Ίηπι, απᾶ α ρτεαί 
οιοπᾶ. Απᾶ α5 Ίο ἄτεπ πθαΣ ἴο ραΐο οἱ 116 
οἵίγ Ῥολο]ά α ἆθιά ππαη πας οατγ]θᾶ οτί, 8ῃ 
οπἱσ 6οα οὗ Ἰΐς πιοίλας, απᾶ 8ἱι9 Ί1α5 α. πίᾶοτ : 
απᾶ α ρτεαί οτοπά {Τοπι ἴἶο οἱ ωας πΙὸι Ἰθυ. 

15 Απά 1ο Ποτᾶ φεείπσ Μον, Ἱαὰ σοπιρᾶββῖοη ΟἩ 
14 Ίου, απᾶ εαἰά {ο Ίος, Ίεερ ποῦ. Απᾶ οοπῖτποα 

ηθαΣ, Ἰο {οιο]θᾶ {1ο Ὀϊες; απᾶ {ο Ὦθατατς 
εἰοσᾶ 51]. Απάᾶ Ἰ6 εαἰά, σοσπο.πιαπ, 1 εαγ ἴο 

15 1ῇοο, Ἠϊεο. Απᾶ Ἰθ π]ο ἦσά δεοι ἀεαᾶ, 5αῦ τρ, 

οπᾶ Όθοαπ Το. δρθα]ςε: απᾶ Ἡο ἀε]]νετοᾶ Ἱήπι ἴο 
μῖ5 πιοίμθτ. Απᾶ {δαν φοϊσεᾶ έλεπι α1Ι ; απᾶ ἱΠογ 
σ]οπίβοᾶ  ἀοᾶ, »αγίπα, «Δ. ατού Ῥτοριοί Ἰαί] 
χίδθΏ 4ΙΠΟΠΦ τς, απά αοά Ἱαζλι νἰϊυθᾶ Ἠϊ5 Ῥοορ[θ. 
Απά {Πῖς τεροτέ οοποεγπῖης Ἠϊπι βργθµά 1π αἲἱ 
5 αᾶθα απᾶ αἲ1 {19 βυττοππάΐηρ χθρίοη., 
Απᾶ ἴ1θ ἀἴδαρ]ες οἳ οομπ {οἰά Ἠϊπι οἵ αἰϊ 

ἔλοςθ ήπσς. Απᾶ ζομπ, οα]11πρ Το ῥήπι ἴπγο ος 
άΦ ἀῑδοίρ]ας, εοπὀ {Ἠθιη {ο ἆθδις, δαγίης, Ατί 
ἐποι η {ναί οοπιαε], ΟΥ ἄο πε Ίοοῖ {οἵ ἄπ- 

οἴλος Απᾶ πηοπ ἴἨθ πθι 0816 {ο 41η, ΤΘΥ 
βαῖᾶ, «ομπ, πο ΠΠΤΙΘΙΣΟΣ, Παἡι δεηῦ 8 {ο 1166, 

εαγῖπα, Ατὸ οι Ἰθ ἐῑαί σοπιθίῃ, ο; ἄο πο ἶοοἷ 
91 {ον αποΐ]ιοι «Απᾶ ἵπ ἰλαῦ ΥοτΥ Ἰοισ Ἡθ οὐτθᾶ 

11 

12 

16 

1Τ 

18 
19 

20 

5 ο «τη ἃ πογὰ ” 

5 ο) “Το Οοπήπό Οπ6” 

ΠΙΠΥ οἳ ἀἱδθαδαοδ, απᾶ "ριασαθι, απά οἳ ον] 

βρὶγΙ{5, απηά {ο ΠιαΏΥ τοῇο «ωετε Ὀ]ιπᾶ Ίο σατο 
εἰ]ό. Απά εδ, απ5νοπίης, εαὶά {ο ἴλαπι, 

(ο, απά 1611 ζομπ π]αξ πῖησς Το Άαγο 56ο απᾶ 

Ἠθαγᾶ; Ὠναί ο Ῥηπά τοσθίτο κἱρ]ῃί, ἴο Ίαπιο 

πα]]ς, ἐπ Ίερους ατο ο]εαηςοᾶ, ἐἶο ἄθαί Ἠθας, {1ο 

ἀθαά ατθ χαϊςοᾶ, απᾷ {ο ἔ]ο Ῥοου {μο σοοᾷ πθι5 
16 Ῥτοασ]ιθᾶ; απᾶ ἨαρβρΥ ἵ5 Ὦθ πο σπα] πού 
το]θοί ππθ,. Απά {9 πιθβεθηροτς οἱ ζοἶπ Πανῖπς 
ἀερατ{θᾶ, 1 Ῥοσαη {ο 547 {ο {19 ογοπᾶ οοποστη- 
Ἰηρ ο:οὔτ, Ὅγ]ιαί πγοπέ Υο οπί Ἱπίο ἴἶιο ἀθεετί ἴο 
ϱοοῦ Α. τθεᾷ 5]α]οπ ὮΥ λα νἠπᾶ  Ῥυαΐ νυ]λαῦ 
ποπί Το οιῦ {ο 5ο Α. τπτ οἰοίλοᾶ ἵπ 5ο{ῦ 

βατπιθηίς ἨΒε]ο]ᾶ, ἴ1οδε νο π/θατ ερ]οπᾶῖά 
αρρατα], απᾶ το ἵη Ἱπχιτγ, ατθ 1η Ἰϊπος᾽ ρα]ασες. 
Βαΐ πια τοπ; 6 οπίύ ο 56ο Α Ῥτορμεῦῇ 
Ὑεα, Τ 5αγ ἴο το, απᾶ 5οπιε]ήηρ ππογο ναι α 
ρτορπθύ. Τς ἵρ ε οἳ π]οτ ἵν ἶ πει, 
Ῥο]ο]ᾶ, 1 5επᾶ πιγ πιθβςεηπσες Ῥείους {1γ ἴποε, 
πΏο ια] Ῥτορατο ἴ]γ τναΥ Ὀδΐοχο ἐλορθ. Του 1 
βΩ7 ἴο 7ο, ΑΠΠΟΠΡ ἴποδθ Ώουη οἱ Ψοπιθη, γμθτθ 

15 πο στθαίθς Ῥγορῃεύ ἐπαη οἨπ ἐμο ΤΩΠΙΕΓΕΘΥ 7 

Ῥαύ {με Ἰοαδί ἵπ ιο ΚΙησᾶοπι οἳ ἄοά, ἵ5 στοαίετ 
ναι Ἠθ. (Απά αἲ] Έιο Ῥεορίο πΊο Ἰθαγᾶ Λόπη, 
απά ο {ακ-σαίποτους, Ἱπβββοά ο, Πανῖηρ Όθθη 
{ππιθγςθᾶ γε] ιο ἱπππθισίοι ο[ ζοἶτπ. Βαέ ἴνο 

Ῥ]μανίεοες απά Ίθπγετς τε]εοίθά ἴλο οοπηςεἰ οί 

ἄοᾶ π]ζ]ι τοσαγᾶ {ο {ιεπιςείτας, ποῦ Ἱαγίης Ῥοεα 
Ἰππθγβθᾷ ὮΥ ἡϊπι.) Το ναί, ἔπαῃ, ενα] 1 οοπι- 

γρατθ ἴΠθ πηθη οὗ Ὠίς σεποταοη Ὦ απᾶ πα! ατο 
{16 καν Ἔμασ ατε Ἰ]α ομ]άτεη ἰθθίηρ {π 
πο ππάτκοαί-ρίασθ, απᾶ οπ]]ῖησ {ο οἳπθ αποί]αν, 
απᾶ καγίΊπα, 6 Ίατο Ρῖρεᾶ {ου τοι, απᾶ Το Ίατθ 
πού ἀαποσά; πο Ίανο πιοητηθᾶ {ου }οι, απᾶ ο 
Ἰανθ ποῦ περί. Έον ὁομη {1ο ΤπΙπποΥΡος Παΐ]λ 
σοι πθἰ(μον δαῖης Ὀγεαά ποχ ἀγίπ]αάπς τνῖπο, 
απᾶ γο 5αγ, Πο Πα} ο ἆθπιοη. Τ]6 Βοπ οἱ πιαπ 
μαίἩ σοπιθ δθαίπσ απᾶ ἀπίη]κίηπςσ; απᾶ το 547, 
Ῥε]ο]ᾶ, α ο]ύίοι, απᾶ α. Ὑ]ηθ-αγίπ]ευ, α. {]επᾶ 
οἳ {αα-σαίμαιοτς απά αἴππειςί Τί Ἠὶδάοι 18 
Παδήβοᾶ Ὦγ αἲ Ίου ολΙ]άτεπ. Απᾶ οπο ο ἠιθ 
Ῥ]ατίδθςς αρ]κοά Ἰήπι ο οαῦ πϊδὴ Πάπα. Λπᾶ Ίο 
ποηῦ Ἰπέο ο Ἐλματίδορ’ Ἰουςο, απᾶ τοεσ]ηθᾶ αξ 
ἑαδίο. «Απᾶ, Ὀολοίά, α Ἱνοπιαω οἱ ἴμο οἵψ, π]ιο 

νας α θἶππον, Ιθατηίπρ {λα Ἡο τθσ]ϊποᾶ αἱ {αδίο 
η {ο Ῥ]ατίςος)ς Ίοιςο, Ὀουρ]ιό απ α]αρηςίθυ-Όος 
οἳ οἰπίπιαπέ, απᾶ εἰοοᾶ αἲ Ἠΐς {εοί Ὦομ]ιπᾶ ]ΐπη 

πθορίπᾳ, απᾶ Ῥοδαπ {ο πού Ἶϊς {εοῦ πὶἩ Ἠου 
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θατβ, απᾶ π]ρθά ἐλεπυ πι ια Ἱαϊτ οἳ Ἱοτ 

Ἠθαᾶ, απά Ἰζςβεά Ἱς {6δοῦ απᾶ αποϊπίοά ἔλοπι 

π(] ιο οἰπποπῦ, ἙῬαέ {πο Ῥ]ατϊδοῬ, Ὕπο ]αά 

Ἱπν]ίθά Ἠΐπα, εθείηᾳ {έ, 5ροίκο γη ἰεήη ́  Ἠἰπιδα]έ, 
εαγΊπσ, Τ]η5 πιαπ, ξ Ίο Ἴνθιο α Ῥχορ]θί, που]ά 
Κποὶ πο απᾶ π]παῦ ἠμο Ψοπιαῃ ἐς, ἐν ὲ ἑουσ]ιθί] 

Πίπας {0Γ 5Ἡθ 5 8, 8ΙἨΠΟΥ, Απᾶ ὁθεις, αΠΡΨ6Υ- 

πα, δαῖά {ο Ἠήπ, Αίπιου, 1 Ἠαγο βοπιείμήπσ {ο 

647 {0 ᾖποο. Απά Ἠθ εαϊ{ῃ, Τ6ασµΘΥ, 5αΥ 1. -Α. 

οογίαῖη ογθᾶϊίογ Ἱαά πο ἀερίοι: οπθ οποᾶ 

ἤνο Πιπᾶταά ῬεποςῬ, απά 116 οίιεν ΠΠγ. Απά 
86 {167 Παά ποϊμῖπς {ο Ῥαγ, Ἡο ᾖ6ο]γ {ογρατα 

Ῥοίμ. Το] πε (Ἡοη, πνμ]ο]ι οί ἔπεπι 1 Ίοτο 
Ἠΐπη πιο Απά Ὠπιοῦ, θησποιίπα, εαϊᾶ, 

ΒΙΡΡΟΕΟ -Ἠα, {ο ν]οπι 16 {γ88ΙΥ {ογφανο {μθ 

ποςβί. Απᾶ 6 καϊᾷ {ο Ἠϊπι, Τπου Ἰαςί Ιπᾶσθᾶ 

ΜΠσ]λ{]ψ.  Απά ἰπγηΐης {ο ἴπθ ποπιαη, ιο εαἷᾷ 

{ο ΦΙηΟΠ, Φαβδῦ ἴλποα {πί ποπιααῦ. Τ οαπηθ 

Ἰηπίο 11 Ἴουξθ, ἴλοα ρᾳτοξδί πιο πο παίΐοι {ου 
πι {9οῦ; Όπέ εἶιθ οί πιγ {οθί πῖ(]ι Ἰ6υ ἴεητα, 
απᾶ πηροᾶ ἴλπεπι τν Ἠεν Ιαῖν. Τ]οι σανοεύ 
1η6 πο 55; Ὀπί εἨθ, {γοπι 116 παρ Τ οαπιθ 1η, 

μθίΏ ποῦ οεαςοᾷ {ο Ἰδς πιγ {εθί Ἴμοια ἁἀῑᾶςί 
ποῦ αποϊηό πΥ ηθαᾶ πι οἱ; Ῥαῦ εἶις αποϊπἰθᾶ 
πΙΥ {66 πΊ οἴπίπιθηῦ, Τ]ηεγθίογθ, Ι 5αγ {ο 
1168, Ί1οΥ ΠΠΔΗΥ βἶη5 αγθ {ογοΊνθὮ ; {05 εἶιο ]ογοᾶ 
πππος; Όαἡ Δε ἰο πλοπι. Η{119 15 Γουρίνεη, ]ουείΏ 
Ἠμ]θ. ᾿ Απᾶ ο εαἲ]ι {ο 116, ΤΙ οἶπς ατα {οἵ- 
βῖνου. Απᾶ {μοδθ, Ὕο τθο]ῖποά αὖ {αῦ]ο τν] ἐν 
Λάπι, Ώοραπ {ο 5αγ π(Πῖη {μεπηξε]γες. ο ἶ5 
ἠ]ς {αί εΥαη {ογρ]νοί} δἶπςῦ Απᾶ 16 εοῖᾶ {ο 
{18 ποπιαη, ΤΗΥ {1 μι Ἰα{ λαίἩ βαγεᾶ ου; ϱο 
η ρεαοθ. : 

ΥΤΙΙ.---ΑΝΟ Τζ οαπῃθ {ο ρᾶξθ α[ιογπγατᾶς ἐ]ιαῦ Ἶθ 
{χαγε]θᾶ {γοιο]ι οἳ 165 απά τ]]]ασθς ρτοσ]αϊπιίηο 

απᾶ ργεαοβῖης {μ6 σοοᾶᾷ πες ο{ {ο Ἰήπσᾶοπι οϐ 
οά ; απἆ ἴ]ο ἐσγε]νθ εγε Ἠι Ἠΐπι, απᾶ σοι αἱ. 
ΝΟΠΙΘΗ, 1ο Ῥαά Ῥεον Ἰοσ]οά οί ονΙ] αρ]ηΐ5 απᾶ 
πῃγπιϊμςς, ΜατΥγ οσ]]οᾶ Μασάαίεπα, ἔνοπι πΊΏοπι 

Ἰὰά βοπθ οπξ 66Υ6η ἄθπιοπε, απᾶ ο8ηπα, έλε 

πο οἱ Οµήσα, Ἡετοῦς εἰοπατά, απᾶ Βιξαηπα, 

αηᾶ ΕΠΣ οἵλστς, πἩο ππβίθτοᾷ {ο «Ἠίπη ἔγοπι 
ἐπδίσ Ῥοβδορεῖοης, 

4  Απά π]οη α ογθοοῦ οτοπᾶ πας αξεεπιΏ]ίηρ απᾶ 
ἴποςο ἔτοπι {19 οἱίθδ ππατθ οοιπίης {ο Ἠήπι, ηθ 

Ὅ 8 οὗ ο Ἠἶπα” ααογάζπρ ἰο σοπιε (άγεεῖ; οορίοδ. 

βρο]ο Ὦγ α ραταβ]ο: ΤΗθ οπου επί οαῦ 10 5οΥ’ 
μὴς βοοᾶ ; απᾶ --5 Μο 5οπαᾶ, 5οπιο {61 Ὁγ το 
παγ-εἰᾶο; απᾶ ἵ6 πας ἰτοάᾶοιμ ἄοπα, απᾶ {πε 

Ρ]τάς ο{ τε αἲν ἀθνοιτοᾶ 16. Απᾶ.δοπι {611 οἩ 
Όιο τοοῖς; απᾶ π]ιοι 16 βρταπσ τρ, 16 σ{ηιογθά 
αγγαΥ, Ώθσαιςο 16 Ἰαά πο πιοϊδίατθ, Απά 5οπιθ 

{611 απποης; ἐλθ {ποτης; απᾶ {16 {λογης Βρτϊπρῖηςρ 
πρ η ζ]ι έ οἸιο]κεά 16. Απά 5οπθ {6]1 Ιπίο ἴπο 
ᾳοοᾷ οτοππᾶ, απά βρηϊποίης «πρ, Όοτο ἠπέ α 
Παπάτεά({ο]ά. Απᾶ Πανίηρ ϱαῖᾶᾷ ἴθεο ήπος, Ίθ 

6 

Π 

δ 

οα]]οά οτί, Πο πιο Ἱιαίι θα {ο Ἠθαῦ, 16 Ἠϊπι ΄ 
Ἠθαν. ΄ Απά Πΐ5 ἀῑδοῖρ]ες πεκθά ἨΠΐπι, δαγίηρ, 
Ἅγ]αῦ πιαγ ἐῖς ραταὈ]θ πιθαπ ὖ Απά Ί6 εαἷά, 
Τογοι 16 ἵδ ϱΊΥθη Ίο Κποῦ {16 βεονοί οἳ ελ 
Κπσᾶοπι οἱ ἄοᾶ: Ὁπί {ο {16 «τθςί 1 ερεα]ο η 
ραταῦ]ες; ἰλαί 5οεῖηρ 1167 πιαΥ ποῦ 566, απά 
Ἰεατίης {16γ πιαΥ πού απάοιδίαπᾶ. Χου {1θ 
ρανγαῦ]α ἵ5 είς: Τ]μθ εθεᾶ 15 νο πονᾶ οἱ ἀοἀ. 
Τ]ος56 Ὦγ ιο γαγ-εἀς, αἴθ {16Υ πο Ίθατ; λατ 
οοπιθία ια ἆθνί] απᾶ {αεί απαγ {6 ποτᾶ 

ἔνοπι ἐλεῖν Ιιδατῖς, Ἱεεί 1116Υ ελοτ]ά Ὦθε]ίενο απᾶ 
Ὀς ρατεά. Τ]οςδ6θ οἩ ἴμθ τοοῖς αγε ἐλει, ο, 

πηθη {μετ Ἠθαγ, τεσσῖνθ 116 ποτᾶ πμ 107 ; απᾶ 
γα ἴἶιεθ Ἠανο πο τοοῦ, π]ο {ος ε π]ή]ο Ῥο]ίοτο, 
απᾶ ἵη ὧπιο οἱ ἱτία] {α]] αγγα7. Απᾶ Οιαῦ σ]ήος 
{6]] απποης 116 {λοτης 4.96 11956, πΏο Ἱανίπο 
Ἠθανᾶ, ο {ογί]π, απᾶ ἆγθ ολο]κεά ὮΥ απχ]θίῖςς, 

απᾶ τίς]θΒ, απᾶ Ῥίοασαγες οἱ Π{6, απᾶ Ὀτίης πο 

νοῖς Το Ῥετ[εοίοῃ. ἙΒτπὸ ἴμαῦ ἵπ ο ροοά 
βτοιπά α.θ-1ποβ8, π]ο, 1η απ Ἰοποςδῦ απᾶ σοοᾶ 
Ἰεαχὲ Ἠανίης Ἠεαγά 116 πνοχᾶ, χαορ {, ιπᾶ Ώθαγ 
Αναζ θἰθαά1]ψ. Χο οπθ Ἱατίπς ΠἩρηίοά α Ίαπηρ 
οοτοτοίὮ πι α τθβςε], ου Ῥρα{αί. 1 ππᾶουν α 

ἰαρ]6-εθαῦ, Ὀπέ εδἰ{αίῖι 16 ον α 1απιρ-εἰαπᾶ, ἐιαῦ 

Όλος π]ιο οπίου ἴΠ, ΤΠΒΥ 56θ Τἴμθ ΙἨσιν, Έοτ 
εν 15 ποίλῖπσ Πάᾶθη, πἨ]ο. ΠΠ πού Ῥδοσπιθ 

πιαπ]{οςέ, που οοποθα]θᾶ, πνλο]ι σπ]] πού Ῥο Κον 

απᾶ ο0πηθ {ο Ἠσ]ί. Τακε Ἰεθά, ἐποτείογθ, Ίου 
Υθ Ίθαν; {ος π]οστος Ἰαίμ, {ο Ἠϊπι π] ὂε 
οίνου; απά π]ηοθγος Πα ποῦ, ἔνοπα Εΐπι τΠ]] 
Ῥο ἐπ]κεπ 6Υ6ς π]αῦ Ἡθ εθεπιθί} {ο πατο. 
Νοπ Πἱ6 πιοίμθ; απᾶ Ἠῖς Ῥτοίμτοη οαπιθ {ἴο 

1ήπι, απᾶ οομ]ᾶ ποί ροῦ ηθαχ Ἰῖπα οπ αοοοιπί ος 

Ώι οτοπνᾶ. Απά ἵέ παθ {οἱ Ἰήτα ὂψ σοπις, πιο 
βαά, ΤΠγ πιοίμαυ απᾶ τν Ὀτοίμτευ εἰαπᾶ 
υἑλοπύ, ἀθε]τ]ησ' {ο 96ο πσ6ο. Απᾶ 19, αΏβπθυ- 

Ίησ, βαῖά ἴο ἐλέπι, ΜΥ πιοίμου απά πιΥ Ὀγούμτεν 

819 ἴἶιθεο πο Ίμθαν {ιο πγοτᾶ οἳ ἄοᾶ, απᾶ ἄο 16. 
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23 Απά Ἱδ ομπιθ {ο ρᾶ85 0η ο οθτίαίπ ἆαγ, ὧαί το 
επίετεά Ιπίο α 5Ώἱρ π]]ι Ἠής ἀἱραίρ]ες: απᾶ Ί6 
παίά {ο {επη, 1μοῦ πς Ῥαςς ογογ {ο {πο οἴλοτ εἰάς 

28 οἳ {ο ΊαΚκο: απᾶ {Πεγ Ρραῦ οὔ. Απά α5 116Υ 
ποτο βαΐ]πα, 16. {611 αξΙεθρ: απᾶ {θτο ϱΆπιθ 
ἄοπτπ α δίοτπι οἱ π]πᾶά οπ ο Ἰακο, απᾶ 1πεγ 
ποιο Π]]πο ουή «ωαίεγ, απᾶ πγετο ἵπ ἀβπσεν. 

24 Απᾶ ἐἶογ οαπιθ {ο ῥῑπι απᾶ απο]κο Ἠϊπι, εαφίπρ, 
ἹΜαξίεογ! Μαρίοτ | πο ατο Ῥομίεμίης. Ἀ]επ Ἡθ 
056, απᾶ ταρι]κοᾷ {1ο ππιηᾶ απᾶ {πρ «νασίπο ος 
{16 παίθτ; απᾶ {16γ οθαβεᾶ, απᾶ ἴἼθτο ος 

25 οα]πι. Απᾶ Πο ϱαίᾷ ο ἴπθπ, ποιο 15 τοιτ 
Εά Απά, Ῥεΐης αὐγαλᾶ, {16Υ ποπᾶεγεᾶ, 517- 
πρ ο οπὸ αποίἸμθτ, πΠο {Πο ἶ5 ]ςδΤ {οτ ηθ 
οοπηηαπᾶθίι θΘΥεη {1ο πιπάς απά {πο παῖου, 

απᾶ {λεγ οΆ6γ 1ήπι, 
26 Απᾶ 116Υ εαϊ]οά {ο ἴμο οουπγ οἱ {πο 6α48- 
2ἵ τεπθς, πλ]οὶι 15 οτος ασαἰπςεῦ αἱ1686. Άπά α5 

Ἠθ ο811Θ οτί {ο Ἰαπᾶ, α οογ{αϊπ ΊπαΠ οἳ {9 οἵ υγ 
ταδί Ἠϊπι, πο Ίας Ἰιαᾶ ἄδπιονπς {ον Τα Ίοπο πιο, 

απᾶ πγοτθ πο «ο1ούμος, που τοπιαΙηθᾶ ἵπ α- Ίουςο, 

28 Ῥιί ἀῑνε]έ ἵπ πο 1οΠΠΡΒ, Απά οεῖησ ἆεδις, 16 
οτὶθᾶ οπ{, απά {611 ἆοπα Ὀείοτο Ἠϊπη, απά εαἷᾶ, 

σι α ]οπά νοῖσθ, λ]ιαῦ Ίατο 1 {ο ἄο ππί( {1ες, 

66808, Θοπ οἳ {11ς Μοδ Ἠϊσ] Ὠοᾶ ὃ 1 Όθρδορομ 
29 αρ, {ογπιοηῦ πι ποῖ. (Του 116 μαᾶ οοπιπαπᾶθά 

{16 πποίθατ αρὶτἰύ {ο οοτις οαῦ οἱ 11θ πιααπ. Έοτ 
«6 Παᾶ, εοϊτοᾶ Ἠϊπι ἅπνίης -ᾱ, Ίοπσ πι, απά Ίθ 
πας Ῥουπά πΙῃ ομαῖης απᾶ {εἰίους, απᾶ σπατᾶ- 

εἄ; απᾶ ῬὈτεα]ίης ἴῃ6 απ, η πας ἀτίτεη Ὦ7 
80 ο ἆθπιοτ ἱπίο {ο ἀεβοτίςι͵) Απά ἆθξας αξ]ςοᾶ 

Ἠπι, εασίηςσ, Πα ἵς {Ἡγ παπιοῖ Απᾶ 19 εαἰᾶ, 
1μθαἰοἩ : {0Υ πιαηγ ἄριποης Ἰαᾶ δυίεγθά Ἱπίο Πᾳπι, 

81 Απά εἷθ Ῥοεοισ]μέ Ἠΐπι ἐλμαύ Ίο ποπ]ᾶ ποῦ οοπι- 
92 πιαπᾶ Ίἴπεπι ἵο ϱο οί Ἰπίο ἴο αΌγδ. Απᾶ 

1ηθχθ πγας {πειθ ο Ὥθυά οἱ τπΒΗΥ 8ΠΊΠο {θθίϊησ 
οἳ ο πιουηίαϊῖη; απᾶ ἴΠεγ Ῥοροισμί Ἠϊπ {ο 

58 Ῥουπϊό Ί]θια {ο οπίου 1πίο ἐπθπ. Απᾶ Ίο ρεὶ- 
πα (ο ὀ]θπι. λεν {ένο ἄαπιοπε ποπῦ ου{ οὗ {6 
ΤΝ, απᾶ οπ{θγθᾶ ἱπίο ἴλπο απήπθ; απά {1ο Ἱονά 
χαδηθᾶᾷ ἄοπτ Ίο είοερ Ιπίο ἴμο ΊαΚαθ, απᾶ πας 

84 οἸιο]κοᾶ. Απά ἴλμοξο πιο {εᾶ ἐλεπι, εεθἰπς π]οῦ 
πας ἄοπθ, Πθᾶ, απᾶ τεροτίεᾶ ἡ 1η ἴ1ς οἱ απά 

ὃδ η ᾖδ οουπγ. Ἔπεα Ἴλπεγ ποπῖ οι! το 598 

5 οἨ, “ ἀαεπίης 

Ρ οΥ ” [ος πΙαηΣ γθαις 

5 οὗ αεοογᾶσηρ ἐο 8οτηε γεεν οορίες “11ο” 

8 παϊὔηρ τον Εΐπῃ, 

ψ]αῦ Ἰαά Όθεη ἄοπθ; απᾶ ἴΠ6γ ο81Ώθ Το ὤθ98υς, 
απᾶ {οππᾶ {1ο πιαπ {τοπι ποπ 1ο ἄθπποπβ Ἠαᾶ 

Ἔοπο οτί, Β]έήπο αἲ {16 {δοί οἳ ἆσφας, οἱοῦιεᾶ, 

απᾶ ἵπ 118 τὶ]σιέ πήπᾶ; απᾶ Όπεν πγουο α[αῖά. 
Έπει Ίοξθ αἱξο ν]ο ας θθέπ 46, τεροτἰθά {ο δ8 
ΊἨθπι ΠΟΥ {6 ἀαπιοπίαο παβ Ἰθα]οᾶ, Απα ἴπο 8Ί 
πο]θ πια] μιάς οἱ {1θ βουεγουπᾶῖπα εσίοη οἳ 
Ώνθ «αάατοπος θε]κοᾷ Πΐπ {ο ἀθρασί ἔχοιι {ηδη 
{ΟΥ ἴἨ6γ Ὕθτο εοἶσθῇ πμ στθαί {868Υ; απᾶ.ηθ 
πιουί ἱπίο {1ο 5Ηἱρ, απᾶ τοίιτηθᾶ. Ἀοπ μα 36 
τον Έοπι ]οπι {1ο ἆεπιοπς Ἰαά 'σοπθ οιῇ, 
Ῥθρσθᾶ Ἠΐπι {μα Ἡθ πιὶσλὲ τοπιαῖπ η Ἠΐπῃ, 
Ῥαἡ οεεας εεη! Ἠήπι απαγ, βαγίας, Βεϊατη {ο {γ 590 
Ἰομβφθ, απᾶ {θ]]. 11ου πιασ] ἄοᾶ Ἰαί ἆοπο Τον 

Ώιθθ. Απᾶ Το ποπὲ απαὖΥ απά Ῥαβ]ρ]ιθά {ιτουσ]ι 
{6 γ]ο]θ οἱύσ, Ἱου τηπο]ι ὦθειξ Ιαᾶ ἄοπο {οτ 
μπα. 

Απιᾶ Ἱδ ομπιθ Το Ῥρα588, τοι ᾖαδας τεἰαγπεᾶ, 40 

{ιθ ονοπᾶ ϱ]αᾶ1γ τεοεῖνεᾶ Πϊπα: Του πε πετθ 
Απᾶ, Ῥοπο]ᾶ, Ίπ6γθ οαπιο 41 

α 1Π43 παπιθᾷ οαΐτας, οπᾶ 116 παξ α τα]οτ ος {ο 

βγπασοσπθ: απἆ 16 {61 αἲ 6ορις) {9οί, απᾶ Τ6- 
5οπβ]ιῦ Ἰήπη {ο οοπιθ πίο Ἠϊ8 Ποπςθ: {ογ Ἡθ Ἰαά 49 
απ΄ οπ]γ ἀαασ]ίον αροπό Έφο]το γ6αΥ5 ο ασε, 
ἀπᾶ ει ας ἆγίηο, ἎΑπά α5 ο πθηπῖ, ἰμ6 
οτοπᾶς Ρτεφεοᾶ οἨ Ἠήπι. Απά α ποπιοη Πανίηο 48 
Ἱαά απ Ίππο Ὁί Ρἱουᾷ ἐπεῖνο 7εα:5, πιο Ίναά 

αροηΐ Ἴιου πν]ο]θ Πγίης οἩ ῬὴγΦίσίαπθ, Ὁπᾶ σοπ]ά 
ποῦ Ὀ6 μεα]θά Ὦγ αηΥ οπ6, οαἵηθ πρ Ῥα]ήπά απᾶ 44 
ἰοτπο]θά {ιο ᾖ]πσο οἱ ῖς σαγπιοπέ» απά Ιπιπηθά]- 
αἰο]γ Ίου Ίβο οἱ Ῥ]οοᾶ εἰορροᾶ. Απά 6θδας 

εαῖᾶ, Ίν]1ιο {οπομθᾶ πιο Ἆπά π]Ίοη ο] ἀθπ]εᾶ, 46 

Ῥοΐαυ, απᾶ {ος τν Ἠϊπα ραῖᾶ, Μαςίετ, ἰλο 

οτοπάθ ρτ6ςς απᾶ βΊονο ἐλεε, απά 8αγαςί ἴμοι, 

Ἅπλο ἐοπο]θᾶ πιο Απά ἆᾖοξας εαϊῖᾶ, Ώοπιθ Όηπο 48 

ἰοασομεά πια; {οΣ 1 Κποπ {μα νο ροπετ πεπέ 
ουῦ 8 ΟΠ1Π1θ. Απᾶ {πο Ίγοπιαπ, Ξεοῖης {μαῦ 5ο 47 
σαβ πού ΙΠΙ(ΠΟΠΣΏ, 63Π16 {γοπιρ]ίπο απᾶ {δ]Ἡπο 

.ἄοσπ Ῥείοτρ Ἰήπῃ, ἀθο]αγδά {ο Ἠϊπι Ῥεΐογε αἩ1 {1ο 

ΡθοΡ]ς, {ου π]γαὐ οαᾳ8ο 516 Ἰαᾶ {οτπο]ιθᾶ Ἠ1π1, απᾶ 
1ου εἶιο πας Ἰιοσ]οὰ ἱπιπιοαΙαίεΙγ. Απᾶ Ίο εαἱᾶ 48 

ἰο Ἰστ, Τα] «οπτασθ, ἀαασ]ίου, {1Υ {η Ίαί]ι 
πῃορ]θᾷ {γθθ; ϱο π Ῥθᾶσθ. Πίο Ἰ6 πα5 5] 49 
ερθα]ίπα, 8ΟΠΙ6 9η6 69119 ἔγοπι ἔλε Λουφε οἳ 118 
γα]θς οἳ ἴο Ἀγπασοσαθ, πο βαϊᾶ {ο πι, ΤΗΥ 

5 ϱΥ “ ἀἰςπιὶρεεᾶ Ἠΐπι ” 

5 οΥ “πρνοᾶ 1θο”' 
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ἄαπα]ιίου Ἱς ἀεαά, 4ο πού πουβ]ο πο Τθας]ιου. 
50 Ῥαΐ πἶιοη 5655 Ἠσοατᾶ 4, πο απευγεγθᾶ Ἠϊπη, δ0Υ- 

πρ, Ἠσανγ ποῖ, οΠΙγ Ῥε]ονθ, απᾶ 5Ἡο π]] Ὃο 
61 Ἠθα]οά. Απᾶ π]απ 1 οµπιθ Ιπίο {ο Ἠοιβθ, Ἱ6 

εαΏεγθᾷ πο οπθ το θηΐογ θχοορί Ῥοΐου, απᾶ 2ος, 
απά «απ]θβ, απᾶ {πο {αΐ]ου απά πιοίμθν οἳ ἴθ 

63 πια]άοῦ. Απά αἱ] Ψετο πδερίησ απᾶ Ὀαγψοίης 
μεν, Ῥπὸ ο ραῖά, ἩΓ6ορ πο, 5ἱιθ 5 ποῦ ἀθαά, 

68 Ῥαί 5ΙεορείῃΠ. Απά ἴιογ Ιατσ]ιοᾶ αὖ Ἠΐπι, Κπουγ- 
δ4 ἵηα Ώιαί οἷιο πνας ἀθαᾶ. Ἠπί ο ραέ οι αἲ] 

ου, απᾶ {α]ῖπο ἳδν Ὦγ {ο Ἰαπά, οα]]εᾶ οτῦ, 

66 δαγίπο, Μαϊᾶσ, τῖδθ. Απά Ίος ερηὁ τοπποᾶ, 
απᾶ δἩο χο056 ἠπιπιθά{ωίο]γ» απᾶ ο σοπιππαπᾶάεᾶ 

66 Όμαί οοπιεἰλήπρ' εἹλοιπ]ά Ὦθ σϊνθή Ίιαυ {ο θαΐ. Απᾶ 
Ίου Ῥανθπίς πονο α»[οπίεμθᾶ, Όπί 1ο οιαγσθά 
Ώπεπ {ο {611 πο οπθ πιαῖ 1 Όεοι ἆσπθ. 

1Χ.--Ανυ οα]Ηπρ Ἱοροίμτ {9 Όπε]νο, ο 
ᾳᾳτο δι ρούθς απᾶ απ{ποτΙγ ονου αἱ ἴμ 

9 ἆσπιοπβ, απᾶ ο οαγθ ἄδθαςθ. Απά Ίιο βεη{ 

ἴιαπι Τοτ/]ι {ο ργθασἩ 19 ]ᾳήπσάοπι οὗ αοᾶ, απά 
8 ἰο Ίθα] ἐς δἷοκ. «Απᾶ 1 εαἱά ἴο Έϊοπι, Ταχκο 

ποϊμΊηςσ {ου {πο 1οἱΥΠΟΥ, ποἰἴμου εἰαῦ, που τας, 
πος Ὦγθιθᾶ, ΠΟΥ ΠΙΟΠΕΨ, που Ἴαπτο ἴπο οοαί5 

4 αρῖθσθ. Αμᾶ πηαίενος Ίοιδο το οπίας, ἴἩθγο 

ὃ χοπηαῖη, απ ἔπαπος ἀθραχῦ. Άπᾶ Ἡποεσεν εμα]1 

ποῖ χοσθίνο Του, π]ιθη 7ο ϱο οπ{ {νο ἴμαί οί, 
β]αίκο ο 8Υοη μα ἄπδί ἔνοπι σουτ {δεί {οι ἃ 

ϐ ἰθβίίπιοηγ ασαἰπεῦ ἴλαπι. Απά Ἴλογ ἀερατίεᾶ, 

απᾶ πεηί Ώιγοισ]ῃ ἔλε εσωπέγγ ἴοπι γ]]]αςο ἴο 
τή]ασα, Ῥτθασμ]ηπς 'μθ ροοᾷ ποπς, απᾶ Ἰδα]/ης 
ΘΝΘΙΥΨΠΟΥΟ. 

ἵ Νου Ποτοᾶ, 11ο ἠοτατο], Ἰθατᾶ οἳ αἲ ναί 
πθ8 ἆοπθ Ὦγ Πῖπς αμᾶ Ίο πας5 Ῥεγρ]εχαᾶ, Όο- 
οπ 156 {ΐ σας οαἱᾷ Ὦγ 5οπιθ, {οὐ Ιαῦ]ι γίδεν Ίοπι 

8 ἴνο ἀοπᾶ; απᾶ Ὁγ 5οπ1θ, 10110 Ἰαῦι αρρεατεᾶ, 
αιᾶ Ὁγ ολους, Οπ6΄ ὁἵ' ιο οἷά βτορΏοίς Ἰαῦι 

ϱ τἶδοη πρ. Ἀπά Ἠθιοᾶ παῖᾶ, ζοἵπ 1 Ῥο]ιθαᾶοᾶ ; 
Ὀαῦ πο 18 θής οἳ π]οπι 1 Ἴδαι ἙαοἩ {πῖησςῇ 
Απά Ἰθ εοπρ]ό το 566 Πΐπα. 

10 ἈΑπᾶ {1ο αροβίΐες γοὐητηξᾶ, απᾶ {1εγ τε]αίθᾶ 
το Ἰήπί ναί ργοαύ Ὅμϊησς 'Ἠεγ Ἱαά ἀοπο. Απάᾶ 
μθ {οο]ς ιαπ απά πάτε Ῥρ]ταίἰθΙψ Ἱπίο ἃ 
ἀρξο)ῦ Ῥίαορ Ὀα]οποίης {ο α οἱ σα]οᾶ Ἠοί]- 

11 εα]άα. Απά ἴπο ογογφᾶς, π]ηθη μου Ίσπθι ἐἷ, 
ζομοποᾶ Ἰήτη : απᾶ Ἰ6 γοσθὶτοᾶ ᾖἼῑθπι, απᾶ 5ροίθ 
το επι οοποθγπίπς Ἰπο ]ησάοπι οἳ αοᾷᾶ, απᾶ 

19 Ἰρα]οά ἴποξο ππο Ἱαᾶ πθεά οἳ Ἠεα]ηρ. Ἀοπ 

᾿ ἄσπιτθά Ὁ 

Πιο ἆαγ Όθσαπ {ο ἄεο]ῖπο ; απᾶ {ια ἐπε]το σαπιθ 
ΏθαΣ απᾶ αϊά {ο Ἠήπι, Φεπᾶ {1ο οΓοπά αΠα7, 
ἴπαί ἴΏευ τηαΥ σο Ἱπίο ο τί]ασθς απᾶ οουπίτγ 
ατουπᾶ, απά Ιοᾶσθ, απᾶὰ Ππᾶ Ρνονυϊδίοπδ; 191, 
Ἰθυθ, πο 3Γο ἵπ α ἄοβευῦ Ῥ]ασθ. Βιΐ Ἡθ βα]ᾷ το 18 
νθπη, πε ο {μεῖα σοπιεζλίπσ Ίο ο8ῦ. ΄ Απᾶ {αγ 
Ώι6Υ ϱαἱᾶ, Τε Ίανο πο πΠΟΙΟ ἔπαη νο Ίοβγθβ 
απᾶ πο 85μθξ; ππ]οθ ππθ βἱιου]ά -πο ᾽απᾶ Ῥγ 
{οοᾷ {ος αἩ] ἐπῖς Ῥεορίθ. (Έου 'μογ ειο αΌοιαῦ 14 

ᾖνο {ἱιοιςδαπᾶά 16η.) Απᾶ 16 εαἷᾶ {ο Πΐ5 αῑς- 

οἴρ]θβ, Μα]κο {Ίιοπι τθο]ίπθ ἴπ οοπιραπίος οἱ {1}. 
Ἀπά ον ἀἷά ο, απά πιαᾷθ Όλαπι αἰΙ τοσ]πο. 156 

Απᾶ π]ει Ἡρ Ἰαᾶ ἑα]οη ἔμο νο Ίοατας -απᾶ {το 16 

πο Ώς]ος, Ἡθ 1οο]θᾷ αρ {ο Ἠσατθυ, απᾶ "Ῥ]οεσοᾶ 

άνθη, απᾶ Ότο]κο, απᾶ σαγθ ἔλοπι το Όιο ἀἱδοίριος 
ἰο 5οἱ Ὀο[ουθ {ο ονοπᾶ. Απᾶ ἼΠεγ αἴο απᾶ 1 
ποτο α]] βαἰσβοᾶ ; απᾶ {λθγο ποιο ἴακου αρ ος 
{ασπιθηϊ5, πγμ]οὶ πθυο 168 {ο {λοπι, πο]νο Όαδ- 

Κοῖ 
Αιᾶ 14-σαπιθ 1ο Ῥα55, 45 Ἡθ πας ργασίης αρατί, 18 

μὶ8 ἀἱδοῖρ]θς γεια πηζ1 πα; απᾶ Ίο αθ]κοᾷ {λει, 

εαγίπο, Πο ἄο {ο ονοφᾶς εαὔ Παί 1 απιὮ 
Απᾶ {1ογ, απθποτίης, βαἴᾶ, «οἶπ πο Ίπππθγβοτ: 19 
Ῥαέ οἴ]ιους, ΕΙ]αἩ: απᾶ οὔ]θις αγ Όιαῦ οπθ οἱ 
Όιθ οἷά Ῥτορ]δί5 Παΐ] τΊθεη. Απᾶ 9 εαϊᾷ {ο 20 
Ώνοπι, Βαῦ πΠο 5αΥ γο {παί 1 απ}. Απᾶ Ῥείετ, 

απαπογίπο, βαἱᾶ, Τ16 Αποϊπισᾶ οἳ αοᾶ. Απᾶ ο] 
πο οαχσεά απᾶ οοπππαπᾶςᾶ {παπι {ο {6 5 {ο 
πο Όπ6, εαγῖηπα, Τη6 ὉΘοπ οἳ πιαα πιηςί δμου 20 
πιαηΥ ἐλῖπος, απᾶ ο το]οοίθᾶ Ὁγ νο ο]άσι5, απᾶ 

οἶ]αί ρυἱοςίς, απᾶ 5ο5106Β, απᾶ Ὄο ραῦ {ο ἄθαίι, 
απᾶ τἶδο οἩ ἐς ΕΙτᾶ ἄαγ. ἈΆπά Ίο εαὶᾶ το αἳ], 25 

16 απγ οπθ π]Ἡ. οοπιθ αξίοτ πιθ, Ἰοῦ Ἠϊπα ἄδηγ 
Πάπιβο]ί, απᾶ ἴα]ο πρ Ἠΐς ογοβ8 ἄα1]γ, απᾶ. Το]]ου 

πιο. Του πλοστου ποι]ᾶ βατο Ἠῖς 16, πα] 24 

Ίο56 1, Ῥαξ ποῬγει ϱἱια]]. Ίο 15 11ο, 118 ν]] 

βανο Ἱζ. Έου π]αέ ἶ5 α πιαπ ργοβίεᾶ, 1{ 6 ραΐη 2 
Ώιο π]οῖο ποτ]ά, απᾶ 51056 Ιήπηβδθ], ο) ὃ6 σοἩ- 

Έοιν πλοετου επα]] Ό6 αξ]ιαπιοᾷ οἱ 26 
πιθ, απᾶ οἱ πι πνοτᾶς, οἱ Ἰήπι πο Βοπ οἱ ππαη 
υ] Ῥο αξαπιθᾶ, πηεη 6 οοπηείἩ ἵπ Ἠΐ5 ϱ]ουγ 
απά ὑπ ἐλαέ οἳ ἐῑιο Ἐαί]ο απᾶ οἳ {1ο πο]γ απβο1ς. 
Ῥαΐ 1 {οἱ σοι π]γ, ποιο αἲθ βοπιο οἳ {1956 

ρἰαπᾶΐπο Ίανο πιο 1 πού ἑωείο οἳ ἀθαίι 111 
Ώιου 56ο ἴιο Κἰπσᾶοπι οἱ ἀοά. 

Ἀ ον “Ῥ]ροεεᾶ αοά {ος έμεπι ” 

5 οΥ « ἀθβίτου Ἠἰνησο]ῇ” ον “τε 1ορέ” 



204 ΤΗΕ ἄΟΡΒΡΒΗ ΑΟΟΟΒΡΙΝα το ΡΌΚΕ. 

25 Απᾶ 15 σαππθ Το ρα55, αΌοαύ εἶσΏί ἆαγς αἴ[οτ 
11656 ποτᾶθς, ὑῑαί Ίο {οοῖς πι Λίπι Ῥεΐον, απά 

2ομη, απᾶ ὦατηεε, απᾶ υοιῦ πρ Ιπίο πα πιοτ- 

ἰΙπ 30 ργαγ. Απᾶ α5 9 Ῥγαγεᾶ, {6 αρροαί- 
8ποθ οἱ Πὶ5 οουπίθπαπσς πας α]ίοτοᾷ, απᾶ 5 

80 αρρατεὶ ωας π]ηίθ απᾶ ο]1έίοίπσ. Απᾶ Ὀο]ο]ά, 
πο πιθα Ὕετε (α]κΐπο π Ἰήπι, ὙΨλο π6γθ 

81 ΨΜοβοβ απά Ἐ]ῄαϊ; πο αρρεβτθεᾶ ἵη β1οτγ, απά 
8ροξο οἱ Ηῖ6 ἀδρατίιτο τη]]ο]ι Ίο πας αδοτῖ {ο 

82 αοοοπιρ]δ]ι αἱ ὔθγαξα]οπι. Ἑπί Ῥοΐθυ απά {ος 

η (Ὦ Ἰήπι Ἰαᾷ Ῥόσῃ Ίθανγ δι 5Ἱεερ; Ὀπέ απγα]ς- 
Ίπα, πο 581 Ἠΐ5 ρ]ουγ απᾶ {1ο ὑπο πιθν βἰαηᾶ- 

95 Ίπο πι Πΐπι. Απά 1δ ο8ΏιΘ {0 Ρα58, 45 1167 
πουθ ἀορατάπα ἴτοπι Εϊπι, Ῥεΐθυ εαὶά {ο ὄερις, 

«Μαρίον, ἵν 19 ᾳοοᾷ {ον Ἱ8 {ο τεπιθίΏ Ἠθγθ; απᾶ 

16{ Ἡ5 τηα]κο ἔἱιγορ Ὀοοί]ς ;᾿ οπο {οΥµε6, απά οπ9 
{ος Μοβ6β, απά οπθ {ον Ἠ]ήαΝ: πο Κπονῖης 

δ4 π]ιαῦ Ίο εαίά, Απά π]]]θ Ἰθ πνας βαγίης ἀπίς, 
νλθυο 64ΠΠΘ α. οἷοπᾶ απά ογυογς]αάονγοᾷ ἔἶοπι : 
απᾶ ἴΠογ {θαγοᾶ αξ ίλοβθ ποπ 6ιιεγοᾶ Ιπίο Το 

3δ οἷοπά. Απά α νοῖσθ οαπιο οαξ οὗ 116 οἱοιᾶ, 

αγίπο, Τ]Η5 15 πιγ Ῥε]ογοᾶ Όοηπ: Ἠθατ Πτι. 
86 Απά ΠΊθη ἴμο νοῖοο Ἰαά οθαδεᾶ, ἆθδας πας 

{οαπά αοηπθ. Απά {6γ πογο βἰ]οπί, απᾶ {ο]ά 
ηο 016 11 {1056 ἆαγ5 αἩΥ οἱ {ποςο ἠἸήπος πη]]ο 
Ώλ6εγ Ἰαά 56θη. 

8 ἍΑπᾶ 16 ο.πιθ ἰο Ῥαδε {μθ ποσί ἆαγ, ας ἴ]αγ 
64ΊηΡ ἄονη {πγοπι {θ πιοαηίαῖη, α. σνθαῦ ογοπᾶ 

ὃδ ιηθί Ἰϊπ. Απά Ῥελπο]ά, α ππαπ οἳ {ο ονοπᾶ 

ονἷθᾶ Ιοπᾶ1γ, εαγίπσ, Τεασμον, 1 Ὀα5οθοὮ {ορ {ο 

2 ςω 

99 Ἰοο]ς.οἩ ΠΙΥ 8οη, {οΥ 16 ἶ5 πηίπθ οπ]γ ο]ῆ]ᾶ. Απᾶ . 
Ῥε]ο]ά, α βρὶπϊ{ εοἰπθί]ι Ἰήπι, απᾶ 6 ειάἄοπ]γ 

οτἱθί οι{, απᾷ 165 οοπνι]δοία Πάπι 5ο ἴλαξ Ίιθ 

{οαπιθίΏι, απᾶ Ὀναείπς Επι, Ἰαταϊν ἄρρατίοί] 
40 ἴτοπι Ἠΐπι. Απά Τ Ῥοεουσ]λῦ 111γ ἀἰξοῖρ]θς ἴο οαδέ 
4] Ἠῖπι οπ{, απά 116Υ οοπ]ᾶ πού, Απᾶ ὅοκας, αἩ- 

Βποτίπᾳ, βαἷᾶ, Ο πηρε]θγίηρ απᾶ Ῥουνοτίεά σθη- 
ετα{ίοῃ, Ίιοι' 1οης εμα]] 1 Ῥο πνὶι σοι, απᾶ Ὄθατ 

43 πΙι τοι σα {1γ 8οπ Ἠ]μου. 
Ἡθ παδ οοπιίπο πθαν, {ο ἆθιποη ἀαδ]οᾶ Ἠΐπι 
4οσπ, απᾶ νιο]επί]γ οοπγα]θεά Ἰϊπι. Απά ὄθ5ις 

ο πεθι]εᾶ {Ηθ πποῖθαπ αρἰπῖί, απ Ἱθα]οᾶ πο ολμῖ]ά, 
48 απᾶ ἀε]ϊνενθᾶ Ἠΐπι {ο Ἠ]ς {αΐ]λαυ. «Απά {16Υ πετο 

811 αθίοπ]θηθά αὖ ἴ1ο παὶσ]Ώ{γ ροποι οἱ αοᾶ. 
Ῥηῦ π]]]θ α]] πθυθ ποπᾶςιίπρ "αἲ 6Υ6ΥΥ ἰλ]πς 

44 π]]ολ ἆθδις ἀῑά, ιο βαἰᾶ {ο 1ης ἀἱδοίριος: Ἰμοί 

Απά πη]η]ο | 

Ἠηί πθ Βχβδῦ Το ϱο απᾶ Ῥατγ πΙΥ {αΐμο6Υ. 

ἴμθςθ πγοτᾶς βἴπ]ς ἄοπη Ιπίο οι 6.15; {ο {1 
Φοη οἱ πιαπ 16 αΡοπύ {ο Ὦο ἀε]γοιθά τρ 1πίο 
{6 Παπᾶς οἳ πιοπ. τί Π6γ ἀἷά ποῦ απᾶοι- 46 

βίαπᾶ {ες εαγίπο, απα 16 πας Μάάσπ {5οιη ἶιθηι, 

8ο ἐ]ιαί {ιού ἀῑά ποί ροτοοῖνο {ΐ, απά {ου {δαχοᾷ 

1ο αξθίς Ἱήπι οοποσγηϊης 1118 5αγ1ης.. 

Απά ἴλετο 8Τοξθ α ἀἱεραίθ απιοηρ {Ἠετα, π]ήο]ι 46 

οἱ Ίπειη που]ᾶ Ὦο ργεαίεςσ. Απᾶ 1θδαβ, ροτ- 4] 
οαϊνῖης {πο ἠιοισΏύ οἱ ἀνοῖτ Ἠεατί, ἴοοις α Ηέτ]ο 
ολ1]4, απιᾶ βδἱ 1έ Ὁγ 1]πι, απᾶ ςαίᾷ {ο ἐμθπι, Π/ο- 48 
6Υθ6Υ θα] ταοεῖνό {5 Πὐή]ο ομΙ]ά. ἵπ 1ΗΥ ησπηο, 
γβοοϊγοίι τηθ, απᾶ Ὑποσνθυ γθοθῖνοἰ] πηθ, τοσθίτ- 

αίὰ 1ήπι ελαῦ βεπί πιθ; {ον 16 π]ο 19 Ι6αδί 4πποΏςσ 

γοια α], Ἡθ εἶνα]] Ῥ6. ουθαί. ἈἍπάα ὅο]π, 4πςπει- 49 
Ἰηο, καῖά, Μαρίατ, πθ απ 0Π6 οαβῖης οαέ {ο 

ἄθιποης 1π Ε1γ παπιθ; απᾶ πο {ογμαᾶο Ἠπι, Ὦο- 
οαπ5ο Ἰθ {οἡοπείι ποῦ πι Ἡδ. Απᾶ ἆθρις δ0 
εαϊᾶ {ο Ἠΐπι, Ῥ οτΌῖᾶ ῥΑίπο πο; {οΥ 16 ἐιαί 15 πού 
Ἀοσα]ησί ας, 16 {0Υ 38. 

Απά 185 οαπιθ ἴο Ῥ488, ππει ἴἨο πιο {ον Ες 61 
Ῥεῖπο {αυ Ἱρ 1δᾶ οοπ1θ, νθ Πτπηγ 5ο Ἠ]5 {1ος 
το 5ο {ο «ευπδα]ετ. Απά 16 δεπὲ ππθξδεησαις 6 
Ῥείοτς Πίπ; απᾶ {μεγ παπί αιᾶ επίθγθᾶ {Πίο 
γῖ]ασο οἱ ἴο Φαπιατίζαπς, {ο πια]κθ τοπάγ {ον 
Ἠϊπι. Απᾶ ἴΠ6γ ἀῑᾶ πού τεοθίτο ]ήπι, Ῥσοσαπςο 68 
μῖΦ {4ο τας ἐπγπεᾶ {οψατάς ο θτιδα]επ. Απά ὄ4 
]ής ἀῑβοῖρ]ος ζαπιθς απᾶ ὁοἶιπ βθοἰπο ἐλές, δαἱᾶ, 
Ίμοτά, πΙ]!ῦ έλοα ἰλαῦ Ίνα οοπηαπᾷ Πτα {ο οοΙπθ 

ἄοση {γοπι Ἡθαγθῃ, απᾶ ΟΟΏΒΙΙΠΩΘ ἔμθῃι, 6ΥΘΗ αδ 

Βαλ ἄἱᾶ Ῥυί πο ὑηγπθᾶ απᾶ τερα]κεᾶ ἴ]οιι, δ6 
απά σαίᾱ, 6 ποπ πο οἱ υ]αῦ -εριήέ 7ο 416. 
Έον {ιρ ὥοτ οΓ πΙᾶΏ 68ΠΘ ποῦ {ο ἀθ8ίΥΟΥ πιοπ)5 66 

Ἡνθς, Ῥαῦ {ο 6.γο ἔλεπι. Απά ὃλον πθηῦ {ο α- 

οὔμεν τί]]ασθ. 

Απάᾶ 1ὲ οΏπιο 10 Ῥα85, 85 ἴιογ ποτο ροΐπσ οἩ ὅἹ 
ἴιθ πγαΥ, ο οθγίαῖη πια 5αἱᾶ {ο Ἠ]πι, ωοτᾶ, 1 
{01ου ἴμθο νθιθνθτ ἴἶοι σοθ8ί. Απάᾶ ᾖθεας δε 
εαἰᾶ {ο Ἠΐπι, Τ19 {οχθς Ἠατο Ἰο]ες, απά {1ο Ῥίτάς 

οἳ ιο αἷν Άσυε βἱιε]ίει5: Ῥαὲ μα Βου οἱ πια 
Ἱαίὰ πού πΊοτο ἰο Ιαγ 15 Ἰθαᾶ. Απᾶ ο παϊᾶ 59 

{ο αποίλου, Γο]]οπ πο. Επί Ἡθ ραἶᾶ, Του; Ῥου- 
Απάᾶ 00 

ὕο5ις εα]ᾶ {ο Ἠπη, ΤιθάγΥο {1ο ἀθλᾶ {ο Ότι" Υ αν 

οἵὕπ ἀθαᾶ: Ῥαΐ ϱο ἴλοι απᾶ ριβ]ἰςὮ ο Ἰησ- 
ἄοπι οἳ ἀοᾶ. Απᾶ αποίεν αἶδο εαἰᾶ, Πονᾶ, Ἵ 6ί 
π]] {ο]οπ περ; Ὀπί ροπής πι Ἠχδί {ο δΡὶά 

5ο. αἱ 81] {μ]πρς ” 5 ϱΥ “ αρβίπξῦ πρ {9 [ος ας” 
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{αχονγα]] ἐο 1οςθ ἵη πΙΥ Ἰοιβθ. Απᾶ 6ορας 5αἱᾷ 
{ο Ἠΐπ, Νο οἩπθ, Ἠαγίπο ραΐ Ἰὴς Ἰαπᾶ {ο {1 
Ρἱοις1ι, απά ]οο]άπρ Ῥαοῖς, 15 448 {ου νο Ἰάπαᾶοπη 
οἱ ἄοά. 

Χ.--ΑΕΊΕΒ θε ἠήπος, ἴλθ Τιοτᾶ αρροϊπἰθᾶ 
βοτοπίγ οἴμθις αἱσο, απά πεηέ {επι {οτίι, ἔπο 

Ὦγ ἰπνο, Πίο 6Υ6ΥΥ οἳίγ απά Ῥίαοθ, Ὑμθιο Ἠθ 
Ἠ]πιεα]Ε γγαβ αΏοπαί {ο ρο. Τ]6ι 16 5αἱά {ο {θπη, 
Τ]ιο Ἰαγνοςξύ ἰπάθθᾶ ἶ5 ρτθαί, Όπέ ἴμο ]αῦοχοτς 
816 {6Υ: Ῥταγ {λπεαγείογο ο Ἰμονά οἱ ἐἶνο Ίναι- 

τθςβί, {0 βεπᾶ {οτί Ίαθοτοις Ἱπίο 5 Ἰαττοςῦ, 

6ο; Ὦομο]ά, 1 φεπᾶ τοι {οτί αξ Ἰαπιος απποης 
πο]νθε. ΟΥ ποϊλαν Ῥατ58, που Ῥασ, που 
8ος: απᾶ βα]ιίο πο οπθ6 ὮΥ {1 Ἰναγ. Απά 
Ἰπίο π]αίοτου Ἠοιεοθ γο οπίαγ, Πε 5αγ, Ῥθασς 

ὃε 1ο ἐς Ἠοιβθ. Απάᾶ Ίξα 5οπ ο{ ρεασε 15 {λους, 
ουχ Ῥ6αςρ ε]α]] ταςύ ο Ἰΐπι; Ότύ 1{ πο, 16 μα] 
τθῦγη ἰο τοι. Απά ἵη ἴποί Άοιδο τοπιαίη, εα{- 

Ίπσ απᾶ ἀπηκίησ σ]ηαῦ {αγ Ίπτο: {ος νο 
Ίαροτον ἵ5 ποτίἩγ οὗ Π5 πασθ5. «ο πού {οι 

Ἰοπθς {ο Ἠοιβθ. Απά ΙἸπίο π]αίετον οἳίγ γο 

επίθῦ, απᾶ {Π6Υ τοσσίνθ τοι, θαὲ π]ιαῦ {5 εεἰ Ὦο- 

{ογθ γοη. Απᾶ Ἠθα] ἴ1θ αἰοῖς {πι Ιέ, απᾶ 5αΥ {ο 
ἔλθπι, Τμο Κάηράοπι οἳ ἄοᾶ ἀταγθίὰ Ὥθατ {ο 
γοι. Ἐτπί Ἱπίο π]αίοτευ οἱ(γ 6 οηίαχ, απᾶ 11νοΥ 
τεσοῖνθ οι ποί, σο οἳῦ Ιπίο {{5 βἰγθείδ, απᾶ 5α7, 

Έτνει ιο ἆπεί οἱ γοιν οἵιγ π]ίο] οἸοαγείλ {ο 

16, πο προ οἳὔ αραϊηςδίέ γοι: ποἰπ{ἡλείαπᾶίηρ,, 
Κπου {ῇ5, ελαί νο Ἱησάοπι οὗ (ἀοά ἀταπαί]ι 
ηθ8Σ {0 γοι. Επί 1 εαγ {ο τοι, Τμαῦ 1 πἩ]] Ὦο 
πποτθ {ο]οχαὈ]ο η ἐλαί ἆαγ {ον Βοάοπη, έματ {ου 
ἴλαί οἵίσ. Ίο6 {ο {λ6ρ, Ο]οτασίπ | που {ο 1ο, 
Ῥοίἡσαϊᾶα ! {ου {Ε ιο πιὶσἡ{γ πνοτῖςς Ἱαᾶ Όδοι 
ἄοπο ἵηπ στο απᾶ ΖΙάοτ, ση]ήοῖ Ίατο Ῥοει ἆοπο 

ἵη οι, 'λπαγ νου]ά Ίανθ τεαραπἰθᾶ Ἰοής αςο, 
βἰθίῆπο ἵπ εαο]κο]οί᾽ απᾶ αθΊος. Ἐταὸ 16 ππΙ]] Ῥο 
ΤΙΟΥΘ {ο]θταβ]ε {ον Έντο απά ΖΙᾶοι ἴπ ἴο ]αᾶσ- 
πηρηῦ, ὑμαπ ΓοΓ τοι. Απάᾶ οι, Οαρθγπαππι, ἐλαῦ 
αγί οχα]{οᾷ {ο Ίδαγοη, δηα]{ Ὀο Ὀτοισ]ύ ἄονγη {ο 
ὕπθ "υπάου-ποχ]ᾶ. Ἐο ναί Ποατεί] γου, Ἠθαχοίῃ 
π1θ; απᾶ Ίο {μαῦ το]εοίοίι γοι, το]θοίθί]ι πιθ; 
απᾶ Ἡ9 ὑμαῦ το]θοίοι παθ, το]εοίοίμ ἸἨήπν πο 
5θηῦ πιθ, 

Απά ο βοτοπίγ τεἰιτηθᾶ ψ]ζῃ 107, βαγίηρ, 

5 οἨ “Ρρίασο οἳ 116 ἄθαά ” 

Τιοτᾶ, 67θη ἐῑο ἄθπιοης αὖθ 5α0]εού {ο ας Ὁγ {ιν 
Π8ΠΙΘ. Απᾶ Ἡθ εαῖᾶ {ο Ίἶαπι, Γ Ῥομε]ά Φαΐαπ 

{α]]ΐπσ {γοπι Ίθαγθυ Ἰ]κα Πρ]ιίηίπς. Ἀεθ]ο]ᾶ, 1 
αἴνο Υοι αιθλοτΙίγ {ο ἐτοαᾶ ον 5ογρθηί5 απά 

βοοτρἰοπ8, απᾶ οταν αἱ ἴμο ρούπου οἱ {1ο ΘΠοΠΙΥ 7 
απά ποίήπο αμα] ὮΥ αηΥ 1ἸἼθαπς Βινς 7ου. 

Νοἰπημείαπάΐπο, τε]οίορ ποῦ ἵπ 15, 1παί ὧιο 

ρἰτῖίς αγ εαυ]θοί {ο γοι; Ὀτί τε]οῖος ὑλαῦ. τους 
Ώ8ΠηΘ6 3ο Ὑγ ἔθη Ἱπ πο Ἠθαγθηδ. {π Ὠιθί 
λοιν Ζ6εαᾳς το]οίοθᾶ ἵπ ερὶτῖέ, απᾶ 5αΐᾶ, Γ. ναπ]ς 
ᾖπθο, Ο Εαίμοτ, Τιοτᾶ οἳ Ἱσατει απᾶ δατίῃ, ἴαί 

ἄιοα Ίιαςὲ Ἠϊάά θα μαςθ ἐ]πσς {τοπι {1ο Ἰ]δθ απᾶ 
ἀ]δοθγηίπο, απᾶ Ἰαςδί τεγθα]οᾶ ἴἶιαπι {ο Όαῦος: 
θΥεΏ 5ο, Εαἴ]ογ; {ου 5ο 1ὲ 5θεπιθᾶ ροοᾶ ἵη {8Υ 
ἰομί. ΑΙ ἠήπσς ατθ ἀε]ινοιοᾶ {ο πιο ὮΥ ΠΙΥ 
Ἐαἴ]μοαυ, απᾶ πο οπο Ἰπονποίμ απλο ἐπο .ᾷοι 18, 

εχοερύ ο Ἐαΐμθυ; απά π]ο {ο Ιαίοτ ἶ5, 
εχοερί {ο Θοπ, απᾶ ᾖε ἰο ποσα ἴλο ῶοη τν ]δ]νοί]ι 
ο τοτοα] Αῑπι. Απά ἰυτηῖηπο {ο Πῖ5 ἀἱβοῖρί6ς, Ίο 

παῖά ρτϊναίεΙγ, Ἡαρργ ατε Όιθ 6ΥΕ5 π]]ο] 569 
Ώιο Οησς ειαῦ Το 560. Το 1 {61 τοι ναί 
ΠΙΘΗΥ Ῥτορμείδ απᾶ Ἰάπος ἀοβγοᾶ {ο 566 {μθ 
Ώήπσς πγ]]οὰ. σα 566, απά εαν ἔλεπι πού; απά {ο 
Ίθαν ο ήπος πγηῖο] 7θ Ἠσας, απᾶ Ποανγά ἐδεπι 
ποῦ, 

Απᾶ, Ώομο]ά, α. ορτίαΐη 10ΠΥ6Υ τοξο, απ αγῖης 
μΐπα, δαῖᾶ, Τθασμεν, σ]ιαί θα] Τ ἆο {ο Ἰη]θγ]{ 

οίοιηα] 1932 Απά Ἱιο εαἰᾷ΄ {ο Εϊπι, Ὁγ]ιαί ἵ5 

Ψγλέθη 1π ιο Ίαν ὁ Που τθαᾷεςὲ ἔλοι  Απά 
λο, αηδγετίτρ, 5814, Τηοι 5μα]έ Ίογο ὧπο Τον, 

Ώιγ αοᾶ, πι αἲΙ {ιν Ἰθατί, απᾶ πο αἲὶ ΕΥ 
5ο], απᾶ πο αἱ 1γ πηπᾶ; απά Τ1γ πεϊσ] ος 
α5 {Ἠγεοᾗ, Απά 6 εαιά {ο πι, Του Ἰναςί 
8η5πογαες χἱρΏΙγ : ἄο 1, απά ἔλοι δμα]ί 1νο. 
Ῥπί Ἰθ οἸοοδίης {ο ]α5(γ ήπιβο]{, ςαἷἆ {ο ζεις, 
πο, ἴπεη, ἶδ πΙΥ ποϊσ] ου ὧεεας τερ]οᾶ, Α. 
οδγ{αίἩ πηαη πας σοΐηρ ἄοντ {οπι «/ογαδαίθπι ἐο 
ο θτίομο, απᾶ {61 απιοπο τοβύετα, Ὢμο Ῥοίι 

βἰῖρρεά απᾶ Ῥεαί Ἠϊπι, απά ἀθρατίοά, Ιεατῖπρ 
ἠἴπι Ἱια]ᾷ ἀθπᾶ. Απά Ὦγ οπαπος α. οδγίαῖη ρτ]εδί 

πας οοῖπο ἄοπη ὑπαί παγ, απᾶ βθαῖπς Ἠϊπι, 6 
ραξβεᾷ Ὦγ οἩ {πο ολοι εἰάθ. Απά 5ο αἱδο α 
Πεν]ία, Ὀείπς αὖ ἰπο Ῥ]ασοθ, 6αΠ16, απᾶ φοθίησ 
ἠάπι, Ῥαδεεά Ὦγ οἳ {16 οίμθι εἰ, Ῥπΐ α ϱ6Υ- 
Ίαΐη Φαπηατίίαπ, 45 Ἡθ πας Ἰουτηθγίπο, 681ηθ {0 
Μπα, απᾶ δεοῖης Ἠΐπα, Ἡθ Ἠαά οοπαραξδίοη ον ἠέπις 

απᾶ ροΐπς {ο ἠίπι, Ὀουπᾶ αρ Ἠὶ5 πουηᾶς, ροῖι- 
ἵης οἩ οἱ] απᾶ π]πθ; απᾶ η 5δῦ Είπα] οἩ Ἠΐ5δ απ 3 
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ῶθαςί, Ὀτοισ]ιέ Επι {ο απ. ἵπη, απᾶ {οοΚ σατθ ος 
86 Ἰήπι. Απᾶ οἩ ἴο ποχί ἄαγ, πμαη 1θ. ἄερατίρά, 

Ἡθ {ἐοοῖς οπέ πο Ῥθ6Ποθ, απᾶ σανο ἐλοπι ἲο ἴλα 
Πππκθθρετ, αλά εαϊά. {ο Ἠϊπι, Τα] οατς’ οἱ Βϊπι, 

απᾶ πλαίενος έμοι 5ροπᾶεδύ πιοτθ, Τ πΙ]] ταραγ 
86 ἄνορ, πληθ Τ οοπιθ αραἶη. ἨΠίοἨ ποπ οῇ πες 

11τοοῬ, ]ηκαξύ Ίλοα, πας ποϊρ]οοι {ο Πϊπι Ἡμο: 
8Τ {611 απποῃς {11ο τοῦὺειτςδ7 Απά Ἰθ βαἰᾶ, Ἡο π]ιο 

Βπογοά Ἠϊπι πιθτογ. 1ου εαἷᾶ ὅορας {ο Ἠϊπι, 
6ο, απᾶ ἆο ποια Π]εεπ]σο. 

ὃδ ΎἈον 16 οπιθ.Μο ρᾶ55 85 {Π6γ πεπί οπ, ἴμαί Ίθ 
απἰοτοᾶ ἴπίο α οογἰδίΠ νί]ασο: απᾶ α οθγ8ΊΠ 

ἜποπιαἨ, παπιεά Ματίμα, τεσεῖγο. Ἰάπι 1πίο εν 

89 Ἠοιβθ. Απάᾶ εἶο Ἰαᾶ α αἰθίου οα]]οᾶ Ἅζατγ, πο 
αἱρο, εἴθμπς αἱ 119 {εθί οἱ ᾖαδις, θατᾶ 5 πγοτᾶ. 

40 Βπί Ματίμα πας ροτρ]οχεᾶ π( ππον βοτνίης, 
απιά οαπῃθ Το Ἰήπι απά εαϊᾶ, 1μοτᾶ, ἀορί {οι ποῦ 

ο8τθ Εναῦ πι εἰδίον Ἱα{] 165 πιθ {ο Βειγο οἶοποῖ 
4] Βἱᾶ αγ, πο, ΠεὶΙρ πιο. Απά ὧοδις, απβμοιίης, 

βαϊᾶ {ο 16, Ματίνα, Μανίλα, οι ατί απχίοις 

42 απᾶ τουρ]εᾶ αροτῦ πιαηγ πας: Ὀπί οπθ πο 
15 ποεᾶπ]; απᾶ ΜατΥ΄ Πα οἩοδεπ {μθ σοοᾷ 
ρατί, π]]σἩ εἰα]] ποῦ Ῥο ἴακεα απαγ ὦοπι ευ. 

ΚΙ. --ΑνΝΌΟ 6 οςΊ1Θ 1ο ραρ5, ἐμαί αξ Ἶθ παθ 

Ρταγίηρ {η α ορτίαϊπ Ῥ]8οοῬ, πηση Ἡθ οραςοᾶ, οπθ 
ο{ Π]5 ἀῑξοίρ]ες αῖά {ο 1ῇπῃ, Ἱωοτᾶ, ἰεασῇ τας {ο 

9 Ῥταγ, 9τεΏ α5 ὁο]π ἰαπσΠί 5 ἀδοίριθ. Απᾶ 

1θ. εαἱᾶ {ο ἴμαπι, Ἠπεπ Υο Ῥταγ, κα”, [Ουτ] 

Ῥαΐπιου, [πο ατὀ {π ιο Ἰεαταῃς,] Πα]οποᾶ Ῥο 

{1γ παἸης, ΤΗΣ ἸΙηράοπι οοπ1θ. [Τη πι] το 
ἄοπο οἳὗ θατί1, 48 ἐέ {5 ἵπ Ἡθαταπ.] (το πε ἄαγ 

Ὦγ ἄαγ οἳσ ποθᾶ{α] Ὄχθαα,. Απά {οτρῖνο π5 ους 

εἶπςδ; {ου πθ ουεοῖγες {οτσῖτο 6Υ6ΙΥ Ο1π06 Ἱπ- 
ὅ ἀερίοα {ο 15. Απᾶ ]οαᾷ τς ποῦ Ἱπίο {τα]; "[οαῦ 

ἄο]ίνοι τα5 ἔνοπι ον]]]. Απά Ἡο εα]ά {ο ἴἶσπι, 

Ἠπίοι οἱ γοι εἶια]] ανο α Π]οπᾶ; απά ελα] 
βο ἴο Επι αἲ’ παάπ{σ] 6, απᾶ᾿ 5αΥ {ο 1ήπι, Ετίεπά, 
Ιεπά πιθ ἴπταῬ Ίοανος; {01 α Π]επᾶ οἱ πιπθ λα1]ι 

οοπιθ {ο πιο {Τοπι ο ]0ΠΟΣ, απᾶ 1 Ἰαγο ποίλῖπς 
Ἱ ἰο 5ο: Ὀοΐοτο ᾖήπιλ Απᾶ Ἡθ ᾖοπι ση ]π' πα]! 

το ΑπΠβποτ απᾶ 5αγ, Ὦο' ποῦ ἰουρ]θ πιθ; ἴιθ ἄοου 

18 ποπ ομταί, απᾶ πισ' οη]άτοη ατθ6 τη ππθ ἴη 
8 {Πο Ῥοᾶ 1 οὐπ ποῦ τῖςθ {0 ρἱτο 1θο,. Τ8αΥ {ο 

τοι, {ουσ Ἡδ ψ]] πού τὶσ απᾶ; σἱτο Ἠίπη, Ῥε- 

η» ϱ) Ἰ 

ο 

. «Ῥηΐ ἄθ]ίνος Ἡ5 Ποπι ον1!” {6 ώρροσεά ὃη πιαπ εγἀίο {ο ὃε 
αὖν ἐπέεγρο]άξίομ. 

ο.π5ο 9 18 Ἠ5 {οπᾶ, γεί Ώεσβαςο οἱ 19 ἵπιπογ- 
απΙ. Ιπᾶθεᾶ, θ σ΄ 156, απᾶ ρἶνο Ἠΐπι α8 
ΤΠΔΏΥ 8.9 πεθᾶθίῃ. Απά 1 δα7 ἴο τοι, Ας. 
απά ἵν ΙΙ Ῥο ϱᾳίτοι γοα; Βθεῖί, απᾶ γο ψ] 
Ππά; Ἐποσϊ, απά 1{ γγὶ]] Ρο οροπεᾶ {ο γοι. Ἐοῦ 

6Υ6ΙΥ οἩπθ πἩο αξοίῃ, τεοθ]νοί!: απά Ίιο γ]ο 

5θοΚοίᾷ, Ππάθί]ι; απά {ο Ἠϊπι π]ο Ἐποσ]οαίμ, 1έ 

ἵ6 πι] Ῥο οροηποᾶ, Απά π]αί {ία ΑΠΙΟΠΟ: 
γου, Ἡ Πΐ6 6οη ανα] αξίς Ῥγθαᾶ, υΙἩ] αἴνα Ἰήπι 
Ρίοπο ἳ ο 1{ 119 εᾖαί] αεί α Πε], σἶνθ Ἱίπι α. 86Ι- 

ρεπί τῇ οἳ 1{ 16 ]ιου]ᾶ αξῖς απ 6ᾳ5, ΥΠ] ρἶνο Ἰῖπι 
ϱ, βοοτρίοΏ 7 1 γε, νι; Ῥοΐπρ ανΙ], Ίζπου ου; 

ο αἶτο ροοά αἩϊς {ο τοις ομή]άγοι, Ίχοτν πηπο]ι. 
πιοτο 1] γουχ Ἰθαγοπ]γ Ἐαΐ]μετ ρἱνθ ἴἶο Ἠο]γ 
Ερίτΐ {ο ἴποςθ π]ο αξῖς Ἠΐπη ! 

Απά Ἠθ πας οαβἤηο οι{ α ἄθπιοη, απᾶ 1έ πας. 
ἀπππῬ. Απᾶ 16 οαπιθ {ο ραδ5, π]μθυ {μο ἄθπιοη. 
Ἴαδά σοπο οιί, πς ἄπππὉ πιαπ. 8ρο]ο; απᾶ Ώιθ 
οτοπᾶς ποπᾶετεᾶ. Επί 5οπιθ. οἱ οι δαἱᾷ, ςθ 

οαδίθίΏ οπἳ {16 ἄσπιοπς Ὦγ Βεεἰσευτὸ, ρεῖπορ ος 
ο ἄθπιοηδ, Απᾶὶ οὔαις ἐγίης Λὔπι, εοαο]ιό ος 

Π1πα α, αἱρη {γοπῃ Ἠθαγεηῃ. ἈἘαΐ Πε, Ικποπίης ἐἰιαῖτ 
ἐμοτσᾖῦ5, 5αϊά. {ο πετ, Βου Ἱπσάοπαι ἀῑνὶάοᾶ. 

αραϊπδί 1ἰδοιί, ἶ6 Ὀτοισ]ί {ο ἀθδοίαίίοι; απᾶ α 
Άουξο ἀϊνίάκά ασαἴϊπεί α Ἠομςδε, {π]]είμ. Απά 

Βαΐαη αἱςο 15 ἄῑνϊιάθα ασαἰπδύ. Ιήπιδα]έ, Ίου θ]ια]]. 
15 Ἰήπσάοπι είαπά 7 Ώθοαιδθ Υθ 57 {μαί Ι οαςέ 
οαῦ ιο ἄεπιοις ὮΥ Ῥεε]περαο. Απά 1 1 Ὦν 
Ῥοοισοραῦ. σαδί οιί 1ο ἄἆρπιοης, Ὦγ Ποπ. 4ο 

ους 86οη5 οαβύ ἔλεπι οτί Ὁ {πειθίοτο {116Υ. ϱ]ια]] ο 
οι ]πάσος. Ῥπί 1{ ΤΕ ὮΥ {ιο ἤηρεγ οἱ ἄοά οαδέ 
οτ{ ἴλθ ἀθπιοἩς, {στ {πο Ἐἰποᾶοπι οἱ ἄοᾶ Ἰαίμ 

ἰτοαᾶγ οοπιθ {ο γοι. ὙΠοῃ. {16: κίοπς οη6 
θπιθᾶ ριατᾶςίμ. 115 ῥρα]ασθ, 15. Ῥοβεθβείοηβ 419 
ἵπ Ῥεασθ;. Ῥαῦ πΠαπθτευ οηθ 5ίτοπσον {απ Ίο 
οοπιοί προπ ᾖύπ,. απᾶ οτεγοοπιθί]' Ἰϊπι, ης 
{α]κοίἩ Ἴγοπι ᾖἠϊπυ αἲ 145 α.πιου {π. π]]οἃ Ἡθ 
ὠπαδίεᾶ, απᾶ ἀἰςιριίεί]Ἡ Πἱ5-5ροί1ς. σι πλο ἶ5 
ποῦ πι πιθ, ἶδ αφαϊησί, πιθ;. απᾶ ιδ. π]ο, 
βαἰμετοίᾗ πού πθι πὰθ, βοαέογοίῃ.. μαι 119. 
ππο]εαη ερἰτ]ς ἸαίἩ ϱοπθ. οπί οἱ {ἐμ6 1ηςη,, 1έ 

ψο]κοἰμ ιτοιρ] ἄτγ Ρίασος, 5θε]Ίπρ τοδῦ: απά 

Ππάϊπο ποπθ, 16 βαἲἩ, Τ π]] τδύπγῃ. Ίπίσ πατ 
ποιςθ ὙηθποῬ 1 οαπιθ οι{. Απᾶ π]εη 16 οοτηθ!]ι, 
ἵν Ππάσίμ 16 περί απᾶ αἄοτηθά. Τε 16 ϱοεί] 
απά ἰαΚκοίν πι  86Υοπ δρ Ὑουδο ἴἶατ 

Ἱέββ] απἆ {6Υ, επἰονίπρ Ίπ, ἄπαι] ἰδτο; απᾶ 
19 Ἰαςί οἑαΐε οἳ παῦ πιαπ; Ὀθεοπιθίὴ πποῖβς ἐἶλαπ 
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21 Πιο Ἠταί, ΄ Απά 16 οππιθ {ο Ῥαβ8, 35 Ἡθ 5ροχθ 
18, α οοτίαΐη ποπιαη 9Ε {1ο ογοπᾶ, Πάπς αρ 
Δεν νοῖσο, 5αἱᾶ {ο Πΐπι, ἩαρΡρΥ 15 ιο ποπιβ ἐιαῦ 

.ῶοχο ἴμορθ, απᾶ έλε Ὀτθαδί υ]ῖοι ποια Παδύ 
38 φιο]κοά! Ῥπαό νο εαἱᾷ, Ύθα, ταίἸθ; Ἱαρργ αγ6 

ἴποδο «Πο Ίθαν {πο ποτά οἳ ἄοᾶ, απᾶ Κθερ 1ῇ. 
39 Απά ιο οτοπάς Ὀοΐπα φαΐλοτά {ο Λόπι, Ἡο Ώθσαπ 

{ο δαγ, ΤΗΐ5 15 απ ἐνΙ] σοποτα(ίοη : 1ΐ 5θε]εί]ι α, 
ἃ δίση; απᾶ πο οἴση ν!]] οο σῖνευ 16 οχοθρί {1ο 

50 οἶσπ οἱ ὅοπαμ. Έοτ α5 ἆοπα] πας α δἶση {ο {19 
Νιπονϊίθς, 6ο ψἩ]] {νο Φοπ οἳ πια Ῥο {ο ής 

δ1 ρεηποιαῖοη. Τε ᾳπθοῃ οἳ {ο βου 1] τῖδθ 
ἵη {16 Ἰαᾶσπιεπέ να(μ ο πιθη οἳ ἐπί ρεπετα- | 
ση, απά οοπᾶθπιη {παπι {07 5ἱἳθ οαπιθ {Γοπι ἐ1ο 
επᾶς οἳ {16 εαξί]ι {ο Ἰθαχ {ιο π]δᾶοπι οὗ Βο]ο- 
Ίππο: απά Ῥο]μο]ά, "α σγοαίθς αυ Βοἱοπιοη. {9 

8ὰ Ἰθτο. Τήε πιεη οἳ ΝΙποτθι σ]]] τῖδο ἴτπ ἴπο 
ἠπᾶσπιεπύ πζι 5 σεηοτα(ῖοη, απά ὁοπάθπι 19, 
{ου {6γ τοροπἰοά αἲ 1ο Νριθασλίπσ οἳ ζοπα]ι; 

δδ απᾶ Ρο]ο]ά, -α στοαίεν {λατ οπη] ὁ Ἰθτθ. Νο 
οπθ Ἱατίησς ἸΠσο]μίοᾶ α Ίαπιρ, ραθι ἀπ 
βθοταί Ῥ]ασθ, πθϊίἁθγ ππᾶςυ {πο Ὀπδ]ιεί, σαῦ οἩ 
ἴπο ]απιρ-είαπᾶ, θ]ναῦ μοβ π]μο θπίου πιαΥ 598 

84 Ώιο Ἠσλί. Τ19 Ίαπιρ οἱ 11γ Ὀοᾶγ 15 ἐπ 676; 
ἐιεγθίοτθ, π]θη ἐλ]πο 6ὗ6 15 δοππᾶ, ἴΠγ Ὑ]ο]ο 

Ῥοάγ αἱξο 15 οπ]σ]ίεπεά; Ὀπί π]επθυος ἐλΙπο 
σε 18. ἀϊδεαςαᾶ, {1γ π]ο]ο Ῥοάγ αἶδο {5 ἀατῖς. 

85 Ταίκο Ἱεεά {λανδίοτς, ναί ιο Ισμί π]ι]ο] 16 ἴπ 
86 ἴιεο ὃο ποί ἀαικηθςς. 1, ἐμοτοίοτο, 1 π]οῖο 

Ῥοάγ δε επ]σ]ίεπεᾶ, Πανίπσ πο ρατί ἄατ]ς, ἴθ 
πλο]θ π]] ο επ]σ]νεπεᾶ, α5 π]εή 1θ ]απ1ρ Ὁγ 
15 Ῥ]σ]ίποςς ρἰνοί] ἴ1θο 11ο. 

ϐἵ Απά π]ή]ο ιο πας ερεαΚίηρ, ο οθτίαϊῖη ῬΠατ]- 
566 αξἰοᾷ Ἰΐπι {ο ἀἶπο πὶζ ]ήπι: απά Πθ πεπί 

88 Ίπ, απἆ Ίαν ἄοντπ αξ ἑαῦο. Απά ἴιο Ῥματῖπεο 
βθοΐπσ {έ, Νοπάρτθᾶ {ῑαί Ίο Ἠαά ποί Βτδί ἵπι- 

89 πιριςσθᾶ Ἰπιδε]{ Ῥοΐοτο {πο ἄἴππει. Απά {9 
Τιοτά βαῖά {ο πι, Νοπ το Ῥματίθθος οἸθαπεο 
ἐιο οπΐδιᾶρ οἳ {ο οιρ απᾶ Ῥ]αμοτ; Ῥαί τοις 
Ἰηδίάς ἵς5 δα] οἳ οχἰοτίοι απᾶ π]οκοάπεςς. 

40 Ὀηψϊςδο ππεηῇ ἀῑά πού Ἰς Ὑ]νο πιαᾶο 1ο οιῇ- 
41 εἰᾶρ, ππαίο ἴ1θ Ἰηδιᾶθ αἰδοῦ Ῥπέ σἶνο π]αί 18 

π]θῖπ. έλεπι α8 αἶπις; απᾶ Ὀοπο]ᾶ, α11 {μϊπσς ανα 
49 οἶθαη {ο οι. Ἑπέ ποθ {ο 7ου, Ραγῖςθες! {ον 

ο «δοπιε]ήπσ πιοτθ” 

5 ου ργοσἱαπιαἰίοη 

ο ϱΥ «βοππθίλίης 1ποτθ” 
 0Υ, (οΥᾶηβ 19 δὔπίε, “ ἵπ α ταυ]ς” 

Ἴφο άθλιο πιπ{, απᾶ τιθ, απᾶ 6Υ6ΡΥ Π6ΓΏ, θπά ρᾶςς ᾿ 
Ὁγ ᾖαβίος απά ο Ίοτο οἳ ἄοᾶ; ἴἔἶιεςο σό οπρ]ί 
{ο Ίατο ἄοπο, απάἆ πού {ο Ίσανο ιο οίπθις Ἡ- 

ἄοπθ. ο6 {ο οι, Ῥματίθες! {ο Υ6 Ίογο ιο 48 
Πγεί 5θαῦ Ίπ ιο βγπασοστοδ, απά ρα]αίαῖονς ἵπ 
ιο πιαχ]κοί-ρ]ασθς. ορ {ο 7ου, {ο Υθ 499 1ο 44 
ππδθσὉ ἐοπιΏς: απᾶ {9 πιθῃ, π]ο πας οτε 

ἔλεπι, Ίκποὶ ἐξ πο. Τ1θή οπθ οἱ {1ο ΙαπΥ6Υ5, 4δ 

αποποτῖης, 5α1ζ {ο Ἰήπι, Τδασ]ιος, ἔπας 5ροα] πρ, 
ἔμοα ταργοαο]ιοςί π5 81ο. «Απά ο εαἷά, οο {ο 456 
σοι, 18πγοΥ86/ {ο γο Ἰοαά πποη γη Ὀατᾶεης 
Πανᾶ {ο Ῥο Ῥουπθ, απᾶ γαί, 7ο 7οιτεε]γες {οιο] 

ποῦ {μο Ῥητάεης πΠ οπθ οἱ 7ου; ΒηΠσ6ΥΒ. 
Μορ {ο γοι! {ον ο α]ά {να ἰἑοπιος οἱ ιο 4ἵ 
ΡτορΠθίς, απἆ τους {αΐ]ιοτς Κ]εά ἐἶναπι. Ἴϊιογε- 48 
{οτο γο {εςΗ{γ {ῑιαί γο αρρτονθο {19 ἀεθᾶς οἱ γους 
{αἱλθυς; {05 ἴπ6γ 1λᾷεεά Ἰ]]οά {θπι, απᾶ Το 
Ὀυ]6 ἠχαῖν ἔοπιρς. Τ]μογθίογθ αἶδο βα]ά (ο πς- 49 
ἄοπι οἱ ἄοᾶ, 1 πΙ]] εοπᾶ {ἔ]οπι ργορ]οίς απᾶ αβο- 
Βί]65, απά οοπιε οἳ ἔιεπι ἴΠ6Υ σπΙ]] 11] απἆ ΡΕΙΦ6- 
οπίθ; {λαί {1ο Ῥ]οοά οἱ αἲ] {πο ρτορ]οί5, πο] 60 
Παήι Όορη εἰιοᾶ {γοπι ἐλε {οππάαθίοη οἱ {λε ποτ]ᾶ, 
πιαγ Ῥο τοφαἰτεᾶ οἱ {λίς σοποταον; {όπι ιο δ1 
Ρ]ουά οἳ Α06Ι {ο ἴῑε Ῥὶουά οὗ ΖαοἰαιῖαΙ, πο 

ρατ]ε]ιθά Ὀεύσοση νο α]ίατ απᾶ ἴπο ἵεπιρ]ο: Υοα, 
Τ βαγ ἴο γοι, 16 πΙ]] Ῥο τερυίτας οἱ {μ5 σεποταᾶ- 

Ώου. Ίου Το οι, 1ηγετΕ! {ου γο Ἰαγο ἰαἰκαη 65 

ΑπΑΥ ἴμο Κ6Υ οἳ Ἐποπ]εᾶσο; ο απἰετοᾶ πού ἵη 
ουγβε]γες, απᾶ {Ἴιοξβο π]ο πουο οπίετίης ἶἨ, Υ9 
ππᾶθγθᾶ. Απᾶ α5 19 βαἰά ιθεο ἐΠίπσς {ο {λεπι, ὅδ 
{16 βοτΐρθς απά ἴθ Ἐ]ματίεοθς Ῥθσατ {ο Ὦθ τειγ 
4Πστγ, απᾶ {ο ρτθςς Πἶπι π]ζᾗ ᾳπθβίοπβ οΟπΟΘΤΠ- 

ἵης ΠΙΑΠΥ ἰμίπσς; Ιψίπο Ἱη παὶό {ον πι, 5οοὶς- 54 
Ίησ {ο οαίοἩ βοπιαἰῖης ουἳ οἳ Πῖς πιοπί, ἐμοῦ 
Ίπ6γ πησ]ό 8οοαςθ Ε1πη. 

ΧΤΙ.---Ικ 1ο πιθαπ πιο, 1ο οτοτνά Ῥοϊπο 
βαἴμοτοά Ἰοσοίμοτ Ὦγ {ἰοπ {ιοιδαπᾶς, 5ο ἰπαί 

Ώι6γ ἰτοᾶ ἄοππ οπθ αποίλμθν, ηθ Ῥεσαπ {ο βα7 {ο 
Μ]ς ἀῑεοίρ]θς; Εήτεί, Ώθψατο οἳ {1ο ἵθανοῃ οἳ {πο 
Ῥ]μανϊςθςς, πη]οἩ ἵς Ἡρροοτίδγ. Νου λογο ἵς 9 
ποἰµίπο οογοταᾶ π]]οῖι Ὅ]] ποῦ ϱο τογυεα]αᾶ, ποτ 

Μάάση π]ήοἩ ση ποί Ὀο Ἐποππ. ὈΤ]οτοίοις, ἃ 

π]ηφίοτου Υθ Ἠανθ 5ροκθη ἵη ο ἄατ]ς, η] Ῥθ 
Ἰθατᾶ ἴπ ιο Πα]; απά Εῑλαί πυἨίο] γθ Ίατο εαἱᾶ 
ἵπ ἴπο θας ἰπ οἱοβδοΐς, ππ] 6 ρτοσ]αϊπαθᾶ οἩ {16 
Ῥουβθ-ἴορᾶ. Απά Τ 6αγ ἐο τοι, πισ Πἰεπᾶς, Έεας 4 
πού ἴ1οβο πο ΚΙ (Πο Τοᾶγ, απᾶ αξῖαοι ἐῑιαῦ, 
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ὅ Ἠανθ πο πποτο Ίαῦ {16 ση ἄο. Βιαΐ 1 
εἩον σοι π]οπα 7ο 5που]ά [εατ; ἴδαν Ἠϊπι νο 
α1ἴθν Ίο Πα] Ι1Πεᾶ, Πα αιὐλονϊί {ο οαδύ Ἱπίο 

ϐ 11611; 7εα, 1 5α7 {ο του, {εαν Ἠΐπι, Αγο ποῦ ἤγθ 
8ΡΥΤΟΥΕ δο]ᾶ 105 Ὥπο {αγήησς  απᾶ γοῦ ποῦ 

Ἰ οπθ οἱ ἴμθπι 15 {ουροίίεη Ὀείοτο ἀοά, ἘῬυΐ ονον 
8 ιο Παῖτε οἳ τους Πθαᾶ ατο α]] πυπιροιθᾶ, Τοατ 

ποῦ {Πποτοίογος Υθ ατθ ο{ πιοτθ να]πθ {λα πΙΑΠΥ 

6 Εραττούϐ. Απά Τ 847 ἴο τοι, ὙΨ]οστευ αἶια]] 
όοπίθ5ς πιο Ῥαΐογθ πισπ, ]ήπ 1] Πιο Φου οἳ πιαη 

9 αἷεο οοπ{εςθ Ῥοίογο ἴμο αησοῖς οἱ ἄοᾶ: Ὀπί 1ο 
πὰο ἀεπίθία 1ηθ Ὀθίους παθῃ, σ] ο ἆσπ]οά Ὦθ- 

10 {οτο ἴῑο απσεἰς οἳ ἀοά, Απά πΊοῬυαυ ομα]ὶ 
Ερεα]ς α πογᾷ ασαἰηδίέ {ο Θοπ οἱ ππαπ, {65 11] Όθ 
{οφΐνοη Ἰήπι, Ὀαΐ {ο Ἰήπι π]ο του1]οίῃ ασαϊηςό 

11 ιο Ἠο]ν βρϊν{, 16 πΙ]] ποῦ Ῥο {ουρίνγοι,. Απᾶ 
νετ {16Υ Ὀτίπσ τοι Ῥείοτο {θ βγπαφοσπ6ς, απᾶ 
πιας]ςἰσαζθς, απά απἰλοτ]θΒ, Ὀ6 ποῦ απχῖοις Ἡοτ; 

ου π]ηαῦ το θΠα]] ασε {ου οισεθ]τες, ος υ]ιαί 
13 το 5Ώα]] 88Υ : {ΟΥ λα Ἠο]ν Βρὶξ τη] {εαοὮ οι 

1η ἐμαῖ ποαγ π]αί το ουσ]έ {ο δα. 

12 Απᾶ οπθ οἵ ἴπ6 οτοπά ραϊᾶ {ο Πΐπι, "θασλοτ, 

Τά πιγ Ῥτοίπεν ἁἰνιάς {ιο π]θτίαησος (η πηθ. 
14 Απά Πο βαίᾶ {ο πι, Μαη, π]ο πιαᾶθ πᾳθ α ἠπᾶςε, 

16 ος α ἁῑνίάεν ογ6υ του Απά ο ραὶᾷ {ο {]θπη, 
δα] Ἱεθᾶ απᾶ χθερ οαγβε]νος ΓΓοπ 'οογοίοῦβ- 

ηθβς; {0 α Παπ” 146 οοπβἰδίοῆι πού Ίπ {θ 
16 αραπάαπορ οἳ Ἠϊ5 ῬοββθββίοΏ5. Απά μα 5ροϊθ α 

ραταῦ]θ {ο Ίμθπι, βαγΊπα, »Τ16 στοιπᾶ οἱ α 66Υ- 

11 ἰαῖη τίοῖ πηαη Ῥτοισ]! {οτί Ῥ]επΕ(υ]1γ: απά ηθ 
ο τεηξοπθά πλΊη Ιηπιρε]{, εαγῖης, ]ιοῦ αμα] Τ 
4ο ἳ {οτ 1 Ἠατθ πο βίας πποτο ΙΤ οαη ραΐ]μοι {ο- 

18 σοὔιευ πι Εμ. Απά Ἡθ ραἷᾶ, Τ]ής γ1]] 1 ἄο; 
1 Ώ] ρα] ἄοπη τηΥ Ῥατης, απᾶ Ῥπ]]ά στοαίου : 
απᾶ έμετο 1 πὶ]] ραἴμεν ἰορθίμοτ αἲ] πι Ῥτοᾶπος 

19 απᾶ πι ροοᾷ5, Απά 1 πΏ 6αγ ο πι κου], 
σοι], ἴλου Ἠαδί ππαπΥ σοοᾶς Ιαϊῖᾶ αρ {ου πΙΘΙΥ 
ΥΘΕΥ5, ἴακθ ΏὨμπο ϱ8δθ, θαΐ, ἀτίπῖς, Ὦς 1Π6ΙΥ. 

90 ῬΒπί ᾳοᾶ εαῖά {ο πι, Ὀπνίδο παν / ἐλῖς πὶσ]έ 
Όμς ο] ἶ5 τοαπῖνθά οἱ {σου πὸπ πο γη] 

21 Ἱατο π]αῖ μοι λαςδέ ρτονίάθᾶ Ὦ Τ]ναβ τω] εξ ὃε 
ουν ἡπι πο Ἰαγοίν πρ τθαβατθ {ον Ἰήπηξε]θ, 

32 απᾶ ἶ5 ποῦ 1ΊοἩ ἑοπαχάς ἄοᾶ. Απᾶ 16 δαϊᾶ {ο 
115 ἄἱεοίρ]θς, Τμενείουο 1 βα7 {ο τοι, ῬΒο πού 
οπηχ]ους {ος 7ου Ἠ{α6, ]αί Υθ ϱ]λα]] θαξ; που {ο 

5 οτ, αοογᾶΐπᾳ ἰο ππαπ (Τοεῖ εορίσ8, “ οἳ αἲὶ οογεξοµβηοςς ” 
Σου “πι 

{πο Ῥοάγ, σ]αί ο Πα] Ῥαί οἩ. ’΄ Το {9 19 28 
ΠΊΟΥΘ {λαπ {ο {οοᾶ,.απά ιο Ώοᾶγ, ἴπαη ἴπο ταὶ- 
πιθηῦ, Οοπφίάεγ ἴπο τανοη5; {ου 116γ ποϊίον 24 
ΞΟἩ που 1θαρ; 16 Ἰαγο ποϊθν 5ίογο-]οιςο 
τν Ῥαγη, απ γθος ἄοᾶ {ορᾷσί]ι ἴ]θπις οἱ 11ου ι 

πηπο]Ἀ πιογθ Υα]πθ αἲθ Υθ {μαη {πο Μγάς7. Νου 26 
ψ]]οἩ οἳ τοι ὮΥ Ρεΐπρ θηχίοῦδ,.οιη αᾶά α ουδέ 
{ο Ἠΐς Πίο}. 1 ωθη, γθ σαη ποῦ ἄο ναί 15 ]οαςί, 26 

ΨΊγ ατθ τοι απχίοις {ον ιο τεδυῦ Οοπεῖάευ 2ἵ 
{6 Ἠ]θρ Που {167 στο: ὍἩογ ο πο, ΠΟΥ 

αρίη; γαῦ 1 5Υ {ο γοι, 6ΥεΠ ΒΟΙΟΠΙΟΠ {πι α]1 5 
81οΥ7 παδ ποί αιταγθᾷ Ίο οπθ οἱ μεσο. Ἠαΐ, 28 
1 σοᾶ 5ο οἱοίιμθίί ιο σταςς Ἰν]ήο]ι ἐο-ἶαγ ἶ5 ἵη 
Ώιθ Πθ]ᾶ, απά {ο-πογχγοἵ {5 οαδί Ίπίο απ ΟΥΕΗ/; 
Ποπ τηποῖι ΏΟΓΘ τω) λε οἰοίλε γοι, Ὁ γο οὗ ΗΕ] 

11 Απά 5θε]ς 7ο ποῖ γ]αί Υο εἰια]] οαἱ, ος 29 
τινα το εἶια]] ἁγ]π]ς, ποτ ο ἵπ απχίοις 515Ρ6Π5Θ. 

Έου αἰ] ἴεξο 1ήπσς ὧθ παίίοης οἱ ἴλο ποτ]ᾶ 80 
9τθ εοε]ῖησ αἴίου:; απά τοι; Ἐαΐιον Ἰπουοαίι 

Ώιαί τε πεεᾶ ἴπεςε 1111855, Ἀαί ταἴμθυ βεοῖς {1ο 81 
Κπσᾶοπι οἳ οᾶ, απᾶ αἰ ιθφο {λίπος υγ] ο 
αἀᾶθά ἰο γοι. Έθαι πού, Πο βοοῖς; {ον 1ὲ ἶς 89 
γοιν Ἐαΐιοι ροοᾶ Ῥ]θβειτθ {ο ρίνο οι ἴ]ιο 
Ἰπρᾶοπι. 961] γοατ ροββθεείοπθ, απᾶ σἶτο αἶπις; 88 

"ργοτίάο γοτσβείνθς΄ ραχνεθς πο Ῥδσσπιθ ποῦ 

οἷά, απ πη{αἱπο Ίταβειτο 1π {1θ Ἠθατοης, πηθιθ 

πο ἰπῖ6ί αρρτοασ]ιθᾶ, πο πιοί]ι ἀθδίτογθίμ. Έον 84 
πἨθγθ τοιν πθαςτυο 15, {ηθιο η] τοις Ίθανό Ὦθ 

3ἱδο. 1μοί σουτ Ιοΐπς Ῥο σἰτᾶςά αΌοαί, απᾶ γουγ 86 
Ίππηρς Ὀπτηῖηςς απᾶ Υθ φουγεεῖυες ]ἱ]κο ταοἩ, υγαϊί- 56 

ης {ον {αῖχ ]ονᾶ {ο τοαγη {γοἵη Ίο πγθᾶκἵπο- 
Εοηςί; ἐλιαῦ που Ίο οοπιεί]ι απᾶ κπος]αί1ι, {Π6υ 
τΠΑΥ οΡ6Π ἴο λΐπι ΙΠΠΙθᾶΙ8ίΘΙΥ. Ἡαρργ ατε Όιοςο 97 
Βναπίς, πλοπι μεῖτ ]ογᾶ, Ὑ]οπ ἵν οοπησί]:, 

βἱα]] ἠπᾶ παἰομῖης: τπ]γ, 1 ΕΑΥ {ο γοι, ἐμοῦ Ὦθ 
ψΙἩ] οἶγᾶ Ἠϊπιβο] απά πηαζθ οτι τοσ]πο αὖἲ 
ἰ9016, απᾶ σν]]] οοπ1θ απᾶ βθϊνθ ιθι. Απά 1 56 

116 οἰα]] οοπιθ Ίπ {ἱθ᾽ δοοοπᾶᾷ γαίϊοἡ, οἱ ελα]! 

οοπιθ ἵπ ἐἶο ἐλίγᾶ τναἰσι, αιᾶ Απᾶ ἐέλειι ζοίπρ 

Όναδ, ἨαβΡΥ 9ο ἴλοδο βετγαηπῖ. Απά ἐς το 89 
Κπον, ἐλαί 1 ἴο πιαρίου οἱ ο Ἰοιςο Ἰαᾷ 

Ίπονη πὙ]αῖ Ίου ἴμο Ἠαξ ποπ]ά οοπιο, ς 

ποπ]ά Ἰαγο τθίολεᾶ, απᾶ τοῦ Ίανς εαΠοιθά Πΐβ 
λροαβθ {ο Ῥο Όνοκεη {ητοισῃ. ἎἘο γο ἰπεΓοίογο 40 

168ΔΥ αἶἱδο; {ου η απ ους Ὑθη 76 ἐλήπ]ς πο, 
Ώιο Ῥοη οἱ πιαη οοπιθίῃ. «Απᾶ Ῥοΐον εαὶᾶ {ο 41 

» ο) «πια]ο 
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ο λΐπι, Πωοτᾶ, βρθαχθεύ που {ίς ραταδίθ. {ο 38, ΟΥ 

42 α]εο {ο αἱ] οἶδεγαῦ Απᾶ {ο Τιονά ραἷᾶ, Ί πο, 

Ίιθῃ, ἶ6 116 {αλ να] απᾶ «νῖςο αἰοπαχᾶ, πλοπι 

Μὲς Ἰουά γη] βοί οτεν Πὶς Ποιςε]ιο]ά {ο στο ἔλοπι 
45 (λεῖγ Ρρογίίοη ο} {οοᾷ Ἱπ ἄπο β6αβοιῖ ἩαρρΥ 

ἡς ἐμαί 5ουναηξ, πν]οπα Ε1ς ]οτᾶ, ὍἼγεη Ίο οοπιοίἩ, 

44 εμα]] Επά ἀοίης μας, Ττα]γ, Τ 5αγ ο σοι, ἐαί 
45 Ίο π]] 5οί Επι ουου α]] Πῖς ροββθβείοη8. Επ, 

1ξ Όναῦ θουναπὲ εἶα]] βαγ ἵπ λς Ἰσανέ, ΜΥ ]οτᾶ 
ἀθ]αγδί]Ώ {ο οοἵπθ; απά αμα] Ῥοσίπ {ο Ῥθαῦ ἐἶπθ 
Ώιθη-Εθγτα 15, ἆπα πια]ἆ-δογναηίς, απᾶ {ο οαῦ απᾶ 

46. ἁτ]η]ς, απᾶ Ῥο ἄτιη]οη ; {πο Ἰονά οἱ ναί πογναπῦ 
1] οοΙΠθΘ η α. ἄαγ π]ιοη Ίο Ἰοο]κοί πού {ο 
Λῶπ, απᾶ ἵη αἲ Ἠους πλῖο Ίο Ἰπονείμ ποῦ, απᾶ 

π] ουί Ἠϊπι ἵω ρίθσθε, απᾶ αρροϊπε Ἱήπι 15 
4Τ ροτίῖου πῖθὶ ἐἶνθι απ Μ{α]... Απά μαί εογναπέ 

πιο Κπον ]ή5 Ιογάς πΙ], απᾶ Ῥτερατος ποῦ, που 
ἀἷά αοοοτᾶ]πο {ο ἐς υΙΠ], π]] ο Ῥθαίοη σΙζ]ι 

48 ΤΙΒΙΥ οἱήρον. Βπί Ἡθ πΠο ΚπΘΙ 2 ποῦ, απᾶ ἅῑᾶ 
Όήπσς πνογίγ οἳ βαρθβ, πΙ]Ι Ῥο Ὀθαίοη πι 
{οψ. Έου {9νοπι ΘΥ6ΡΥ 0Π6 ἴο π]οπι 1ηπο]ι ἴ5 
οἴνθη, παπο] γη] ο τοηιᾶνεᾶ ; απά {γοπι Ἠϊπι ο 

πΏοῦι πιει πανς οοπηπιϊ θά πωποἩ, ἴπ6γ ση] αξκ 

49 {ιο πιουθ. 1 οππιθ {ο 5οηᾶ Πτθ οἩ {16 θατί], απᾶ 

π]αί ἄο 1.ἄθεῖνο) ὙΓου]ά ἐἶλαί 1ὲ πγογο αἰγενᾶγ 
50 Κπᾶ]εα! ἘῬαΐ Τ Ἠατο απ ΙπιπιθγβίοἨ {ο Ὦο Ἱπῃ- 

πιθγβθᾶ ππΙζ], απά Ίου απι 1 ἀῑδίγοξςεοα 1] 16 ἶς 

51. αοσοπιρΠεμθα! «]ηπ]ς το ἰπαί 1 σαπιθ {ο ϱἶνθ 

Ῥόαςς οἩ {1 θαγ έν 3 ΄ Τ 1ε]] γοι, παγ ; Ῥαΐ τας 

65 ἀῑνίδίοι : ἔος ΠεποθίονΏι ἔμενο π]] Ὦο ἤνο ἵη 
οπθ6 Ἠου5θ ἀἰνίάεᾶ, νερ ασαἴηςί ἴπο, απᾶ ἔπο 

δὺ ασαϊηςδί ᾖνθθ. Ἐαίίον 1 Ῥο ἀῑνιάρά ασα]ηδί 
5οΏ, απά 80η ασαἰπεῦ Γήλογ; πιοίλμος ασαἰηςί 

ἀαπσ]ίου, απᾶ ἀαισᾖζου ασαϊπδί πιοίλθυ ; πιοίμου- 
Ἰη-]ανν αραἰηθί Ἰθς ἄαισ]ιίθγ-ἵη-]ωῖψ, απά ἀαασί- 

Ὅ δᾷ, ἴ8γ-Ίη-]α1 ασαἰηςί δν πιοί]λου-Ίπ-ίαιν. Απᾶ Ίο 

:. Βά αἶδο {ο {11ο ογουγάς, ἸΠθη Το 569 ἰἐμο ο]οπᾶ 

αδίης {γοπι 1ο Ἰνορί, ἰηηπηθά]αίο] 76 84Υ, Α. 

εοιγαι 15 οοπιίης; απᾶ-βο 16 οοπιθίῃ {ο Ῥα58. 
56 Απά π]απ γε ρετοοίυε ιο βοπἴΏ πηπά ὑ]οπ]πᾳ, 

γθ κα”, Τ1ετθ π]]] Ῥο Ἠθαί; απᾶ 16 οοπιοί] {ο 
66 ρα5. Ἡγροοτ]ίες! γθ σαἩ ἀἱξοθιη ο {8ορ ο 

Όλο οανἴ] απά οἳ 6 αἷςγ; Ῥαέ οπ 15 16 {μαῦ γο 

ὕἹ ἆο ποῦ ἀἴδοθιη {πὶς ἀπιοῦ απᾶά πἩγ, 6νοπ οἳ 
66 γοιι5δ]νεΒ, ]αάρθ Υο ποῦ γ]ιαί 15 τσ) Που 

Όλου αγὲ βοἶπρ ἨΙ] πθ αἄγθιδαγγ {ο  πηβαῖβ- 
ἰαίθ, επάθανου οἳ 1ο Ψγ {ο Ῥο ᾖθ]ϊνεγθᾶ 

ῄοπα Ἰήπι; Ἱορύ πο εΠοπ]ά ἄγας {]ιθρ {ο Ώιθ ἠπᾶρο, 

απᾶ {ιο ]αᾶσε ἀε]ῖνεν ἴθρ αρ {ο ἴ]ιο ο/ῇσθυ, απά 
ύιο οᾖοθυ οαςῦ {ἶοο Ἱπίο Ῥπίδοη. Ι 1εΙ1 11θο, ὅθ 
ἄιοι ση] πού οοπιθ οιξ ἔπεπος, 111] ἴλοα Ἰαδί 

Ρ8ἱᾷ {119 τουγ ]αδὲ πι{θ. 

ΧΤΠ.--ΑΝΡ ἴἨθγο Ἠ6γο 80Π16 ργαβοπύ οἱ ἐλιαί 
ἅπιο πο ἰοιά Ἰϊπι οοποβτηϊΐης {πο (6αΠ11θ6απς, 
ὪἨοβο Ῥ]ουά Ἐϊ]αίο Ἰιαᾶ πηπσ]θᾶ πζἩ -Ἠεῖτ 
5αοτίᾖσοθς. Απά ὀεδις, οηςφψετίηρ, δαἱά {ο ἐμθπι, 3 

Τηϊπ]ς Υο ἰμαί ος (α]]θαπς που ΒΙΠΠΘΙΞ 

4Ώοτο αἱ ο (αΗ]οαπβ, Ώθσσαξο {Πε Ίατο 

βιῇθταᾶ εαοῖ ὀήησςἹ 1 {61 τοι, παν; Ρα ὃ 
θχοερύ γο τθρθΏί, Τὸ ΙΙ αἲἱ ἵπ ἨΚο πιαπηθς 
ρομῖδῃ. ΟΥ», ἴοβο εἰσηίθεη, οἨ ὙἨοπῃ 1 ίοπεν 4 
ἵη «Θ]ραπι {6]], απᾶ ΚῑΙθᾶ ένο, ἐμλη]ς Υο ἴιαῦ 

616Υ ους θἴππθις αΏοτθ αἳ] πιο, π]ιο ἀνγοιί ἴπ 

ᾖ6γαδα]σω 1 {6 τοι πασ; ὈῬπί εχορρί το ὄὅ 
χθροπί, 76 πἰ]] αἲ] ἵη 1ο πᾶηπευ Ῥουϊδα. Απά ϐ 

16 6ροἑο {ής Ῥαταδίο; α οθγίαἰπ παν Ἰιαά 
Πο-ίνεο Ῥ]απίοά ἵπ 5 νἰπθγατᾶ, απά 6 Ο.ΠΊΘ 
θεκΊησ {υαὶῦ οἩ 16, οπᾷ {ο1Π4΄ποΠΘ, Απᾶ ο Ἰ 
βαἱᾷ 1ο 1ο γ{ηθ-ἀγεξεε», Ῥεμο]ά, /0γ 1Ἠγθο Υθασ5 
} οοπηθ βθοΚκίπσ {γαῖν οἩ {15 ᾖρ-θρ, απᾶ Απά 
πΟἨΘ: ουῦ {ὲ ἄοπη, πΙΥ ἀοΐι Τῦ αἶδο τεπᾶςν ἐῑθ 

ϱτουπά Ῥαττοαῦ Απᾶ Ἰθ, απδνοτῖας, παὶᾷ {ο ϐ 

Μπι, Τιονᾷ, ]εῦ αἶοπο 5 γθα. αἶσο, 011 Τ εἶνο]] 

αἳς αΌοαί 1ΐ, απᾶ ππαπΆσθ {ές απᾶ 14 16 Ῥδμνοίν 9ϐ 

Εωαῖς, τυο])---Όάς Ἡ ποῖ---αβουπγατᾶς οι εἶα]έ 

οαῦ Τ{ ἄοπη. 

Απάᾶ 9 πας ἰεασΏίηρ 1π 0π6 οἳ {16 βΥπα- 10 
6οσᾳθ5 οἩ 16 5ο ραίἩ; απᾶ Ῥεμο]ᾶ, ιδιο πας 11 

α ΝΟΠΙΑΠ, π]ο Ἠαά Ἰιαᾶ α. ερ οἳ Ππβνπγ 
οσ]ιίοσπ 76815, απά παξ ΤῬουξ {οσοίλθν, απᾶ 

ππαβ]ο {ο ταὶθο Λεγκε[ αρ αἱ αἲ. Απά ὅσφδας, 12 
φροῖης Ἀ6υ, οα]]θά Ίιου {ο ῥάγι, απά εαῖᾷ {ο Ίου, 

ἸΜοιπαη, ἴλοα ατί ]οοβοᾶ ἔγοια 1ης πῃτπίγ. 

Ἀπᾶ 19 ]ηἱᾷ Λὲς λαπᾶς οἩ Ίου; απᾶ Ἰηηθζ]αίοΙγ 15 
56 πας πιαάθ ἰταἰο]λί, απᾶ ϱ]οτ]ποᾶ ἄοά. Απά 14 
ἴλφ τα]ος οἱ {16 5γΠασοσιθ Ὀοΐης πιαθῃ ἄἹερίθας- 

οὗ, Ώδσααβο ἆσδις Ἰ9ᾶ Πθα]θᾶ οἩἨ ἴ16 δαΏραῖλ, 

απϐιγογθᾷ απά α1ᾷ {ο ἐῑο ογογᾶ, Τποτο αγθ εἰς 

ἀανα ἵπ πλ]ϊῖοι 16 ἶς τὶσΠό {ο ποτ]; ἵπ έλμθπι, 
{πθγθίοτο, οοπιο απᾶ Ὦο Ἰθα]θᾶ, απά ποῦ οἩ ἴπθ 

βαὈὈαί]μ-άασ. Τ]θ Τονᾶ ἴἶοι αηβγγογθᾶ Πΐπι, 15 
απᾶ εαἷᾶ, Ἡγροονίο ! ἄοίἩ ποί 68οἩ οἳ Το, ος 
116 βαΌρα{1, Ἴοοβο Ἠΐ5 οκ οἳ 8 55 {οπι ἴπθ 

β{α]1, απἀ, Ἰεαάΐπς Ἠΐπαι απγαγ, πγωύος πα Απά 16 

οαρλέ πού ἴπί8 οπιαη, Ὠοΐπρ α ἀθιρ]ιίες ος 
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Άταμαπι, Ὕποπι βαΐαπ Πα Ῥουπᾶ, 1ο, 707 

οἴσ]ίθθη 76415, {ο Ὦθ ]οοβοᾶ {τοπ {μὶΦ Όοπᾶ οπ 
17. ὧιο εαθθαίμὮ Απᾶ πΊοηι 6 Ἰαᾶ εαῖᾶ 5, αἲ] 

Μῖ5 αἄγοτγεατίε πετο ας]απιθᾶ, απᾶ αἱ ιο 

οτοπά τε]οίορᾶ {ος αἲ] ἴ]ια ϱἱοτίοις {λίπος τΥ]ῖο 
Ὕοχθ ἄοπο Ὦ} Μήπῃ, 

18  Απά πο βαἱᾶ, Το π]αῦ 15 1ο Ἐϊπσᾶοπι ο αοᾶ 
19 Ίχκο } απᾶ {ο π]αῦ εἶιο]] 1 οι 193 

α βταῖη οὗ πιπδίαχᾶ-σεεᾶ, π]]ο]ι α πιαη {οοῖς απᾶ 
ο85ύ Ἰπίο Π]5 ρατᾶεη, απᾶ 16 στθύι’ απᾶ Ώθοσπιο 

Ετοαῖ {χσθ, απά {πο τάς οἳ νο αἷν ]οᾶσοᾶ 
30 οπιοησ 15 Ὦταπο]θϐ. ἈΑπά αραῖη ο αἱᾶ, Το 
21 πλαί δια] 1 1Πκοη {πο Ἱήποᾶοπι οἱ αοά δ 1ί 18 

Ἰ]εο Ίθαγεῃ, πο] α πποιπῶπ ἰοοῖς απά Ἰῖᾶ ἵπ 

{ἨτοῬ πιθαξηγθς ο τηθα], 0111 {νο π]οῖο πας Ἴδαν- 

οποᾷ. ᾿ 

2»  Απάᾶ Ἠθ πεηί {λτοισ]ι οἶῖεο απᾶ τ!]]ασος, 
ἴθασπίης, απᾶ. Ἱουτηθεγίηρ {οπαχάς θτηςθ]επι. 

35 Απᾶ 0π6 εαῖᾷ {ο 1ήπι, Τιοτᾶ, ατθ ἴἶιθτο {6η γιο 
24. αγθ βατεά  Απᾶ Τε ραῖᾷ ἰο Ἓλμεπι, Φίτίνο ἴο 

επ{ου ἵπ ἐμτοαρ] {1ο παΙΤοΥ σαΐθ; {ου τηπηγ, 1 

6αΥ {ο τοι, πΙ] 886] {ο επίαυ Ίπ, απά π]] πού 
25 ὃο αρ19. 

ΠαίἩ τίδεπ, απᾶ οἼτί {α5ί {ηο ἄοος, απᾶ γο Ὀερίη 
{ο βίαπᾶ ψιζλοπέ, απᾶ ΊεηοοΚ αὖ {1ο ἄοουν, εαγΊπο, 

26 Ἰοτᾶ, Ἰωοτᾶ, ορθῃ {ο 5; απᾶ θ γη] α1596Υ, 
απά 6αΥ {ο οι, 1 Ίπποι Υου ποῖ, Ἡ]ιθπες Υθ 

8γο: ἴλθι 7ο ἸΙ] Ὀορίη {ο εαγ, Ίο αἲθ απᾷ 
ἀναπ]ς ἵπ {ΠΥ Ῥγθδοησθ, απᾶ Όοι ἀῑάδί {ἐθασῖ {π 

97 ος ἰγθοῖς. ἨΒαέ 1ο 1 δαγ, 1 ἰα]] Υοι, 1 Ίκποῦν 
γοα ποῖ πηοποῬ σο ατθ;. ἄερατί {οτι 116, α1] γε 

28 ποιους οἳ Ἱπαπ]ίγ. ΈΤ]θτο απ] Ὦρ «πεερίπς 
βπά ρηαςΏήησ οἳ {βείμ, πἶθι 7ο ελα] 5οθ 

ΑῬταβαπῃ, απᾶ Ίξααο, απᾶ ὅασοῦ, απά αἩ ιο 

»Ῥτορμείς {π 11ο ΙΙποᾶοπι ο{ ο, απά γοανβε]τθς 
29 οαξδί ου. Απά εγ π]]] οοπιθ ποια 119 θαξὺ 

απά ποςί, απᾶ {οι ἰπθ ποτ απᾶ 5οπίῃ, απᾶ 

80 π]] τοσο πε αἱ ἑαδο ἵπ 6 Ιἰπσάοπι οί ρα. 
Απά Ῥελο]ᾶ ἴπενο ατα Ια5ΐ, π]ο πῖ]] το ἄνδί; 
απά {πες αγ ᾖτςῦ, πιο ν]] ο Ιαςί, 

15 ὮἘπαί νειγ ἆαγ, Ἠι6ίθ 608Π1θ6 β0Π16 Ῥμαγ156665, 
απᾶ εαῖᾶ {ο Επι, (ο οαἵ, απᾶ ἄερατί Ἠθησθ; {0Υ 

82 Ἠενοᾶ πιο] {ο Ῥαί {αθ ἰο ἀθαίῃ. Ἆπά Ἡθ 
βαϊά {ο επι, «ο, {6]] ἐναί {οα, Βε]ο]ά, 1 οα5ύ 

οπέ ἄθπιοπβ, απᾶ Ρογίουπ οπχθς ἴο-ᾶαγ, απᾶ {ο- 
ΏΙΟΙΤΟΥΤ, απά ἴῑιο (τά ἆαν 1 ἠπὶθὶ πι ωογίο 

. Θγερῦ “πε ποορίπρ απᾶ πρ σπαςΒ/πρ” 

10 15 κο. 

σα οπσθ Ειο πισῶξαυ οἱ {νο Ἀοιςθ 

Νεγογί]ιοίοξα, Τ τηιβέ τγα]]ς {ο-άαγ, απᾶ ἔοπποτ- 88 
τοπ, απᾶ ἴπ6 ἄαγ {οἱοπίηςρ; {ον 16 ο8τ ποῖ ὃο 
Εναί α Ῥτορίοί ομοπ]ά Ῥογίθ]ι οαὲ οἱ Ζ6γαδα]ειῃ, 
Ο. ζομιδα]θπι, Ζ6γαδα]επι, ὁ]λαί ΙΙ]οδί ἰἶιο ΡΤο- 84 

Ρ]αίβ απά βἰοπθςί {1956 πο χε 5θπίύ {ο ἐμεο; : 
λοτυ οἱἵεη. ποι]ά 1 Ἰατο σαΐ]ετεᾷ {γ οή]άτετ 
ἰοφεί]ος, ἂ5 8, εη ραζλετείζ Ἱεν Ὀτουά ππᾶογ 
Ῥετ ππσβ, απᾶ γο ποπ]ᾶᾷ πο ῬἘεμο]ᾶ, σουτ 96 
Ῥοι5θ ἵ5 16 {ο τοι «ἀθδο]αίθ, Απά 1 5αΥ {ο 
Υοι, 6 π]]] ποῦ 566 πηθ, 1] {ο ἐὔπο οοπιθί]ι 
πΊθη 76 βἶια]] 5αγ, Β]εςξεᾶ δε 16 ναί οοπιθί]ι ἵη 
ἴπθ παππθ οἳ ιο Τιοτᾶ, 

ΧΙΓ.--ΑΝη 1 οππιθ {ο Ῥ858, 35 1ο Ὑγοπί Ἰπίο 

{ο Ίοι5θ οἱ οηθ οἱ {6 τα]θτς, πΠο πετο Ἐπατ]- 
5668, {ο οαί Ὀγεαά οἨ α. εαρρα{ἡ, ἐμοῦ [που Ἡθτθ 
ναἰομίης Ἠΐη. Απά Ῥομοίά, πθτο παβ ἃ ορναῖπ 2 
πιαι Ῥδίονο Ἠάπι Ὑιο Ἰαά {ιο ἄγορδ. Απᾶ δὃ 
ὤθαβιβ, απεποτΊης, 5ροίθ {ο 16 Ίαμγετ5 απᾶ 
Ῥ]μαχϊβεθα, εαγίης, 15 1έ Ιαν{α] {ο οἳΓθ Οπ {μθ 

ραῦῦαι 2 Βαΐ ἴλου πατε οἴ]θηί,. Απᾶ ἰα]ίηςσ 4 
λο]ά οἱ ἠόπι, Νθ ]εα]οά ΊἨϊπι, απᾶ 1εῦ Άίπι 6ο. 

Απᾶ Ἡθ απαπετθᾷ ἴλεπι, εαγίπσ, ΤΠ απ ος ος π ὅ 

55 οὗ αηΥ 016 οἱ γοι ια]! {α11 Ἱπίο α ρῖῖ, 1] 
Ίο ποί ἴἶπαι πιπιθᾶ]ϊατε]ν ρα] 1 οαέ οἳ 6 εαῦ- 

Ῥα/]ι-ᾶαγ ὃ. Απᾶ 16γ οοπ]ᾶ ποί τερὶγ αραϊηδῦ 
πα ας ἴο ἰλῖδ. Απᾶ 1ιθ 8ροΚο α ῬαταῦΙο {ο 
Έιοξο νο «αᾶ Όθεη Ἰην1{6ᾶ, Ὕμθι δ πιαχ]κεά 

Ἠου {16Υ Ίπ6τθ οἩοοθίπσ οτί {πο Πτοί Ῥίασθδ; 
εαγίης {ο {ποπι, 11ου οι ατὺ Ἰην]ίοά ὮὉγ αηΥ ὃ 
οπο {ο α πιασῖασς-[εαςῦ, 4ο ποὺ 1θοπθ αἱ ἑαδίε 

Ίπ {ο Εταῦ 'ρασθ, 1ᾳ5ἱ α΄ Πιο ποπονβρ]θ 1η 

ἔἶναπ ἴἶλοι τηαγ Ίανο Ῥθευ Ἱηγίίθά Ὁσ ]Ηπι; απᾶ 9 

Ἠᾳ πιο Ἱηγιέοᾶ ἴ]θο απά: Ἠϊπα βοπ]ά οοπ18, απᾶ 

εα {ο έλθθ, νο Ῥ]ασθ {ο {μῖ6 πιαη» Ἀπιᾶ ἴ]λοι 
οι π]έ Ῥδρίη έν εἶπαπιο {ο {λ]κθ ἴθ ]οπγοςῇ 
Ῥ]αοθ, Ῥαὸ π]εν ἴμοι αγ Ἰπγ]τθᾶ, 6ο απά 19 10 
ἄοππ αὲ ἑαῦῖο ἵπ νε Ιου οςδὺ Ῥ]ασθ, ἴπαί πο ς 
Ἴνηο Ἰαἰμ ἰπνιθθᾶ {ἨθῬ οοπιοίἩ, 1θ ΤΠ8Υ 547 ἰο 
Ὀναρ, Ἐγ]οπᾶ, ϱο πρ Ἠήσ]θτ; ἴιοα ποια π]{ Ἱατο 
Άοπου {π {6 Ῥγθβθπσθ οἱ 1ιοδβ6 Ὕμο τεοἰίπο αξ 
ἑαδίε η (ι ἴθο, Ἔοτ ουδ οπς πο εχα]{δῃ 11 

Ἠϊπιεα]{, πν]] ὃο Ἠαπιρ]θά, απά Ίς π]ιο Ἡαπιρ]αί] 

Μπιδο]έ, πα] ο οκα]ἐεᾶ. Απά 1 δαῖᾶ αἱξο {ο 12 

πο 

. Ἔρημος (" ἀεεο]κίο”) 18 παπίῖης Ίη βονεταὶ οατ]ν ΜΡΡ. απά 
ὙοιβίοῦΒ, 

5 ϱΥ, ααογάΐηρ {ο 5οπιο 55. “3 5οῦ, οἳ απ ος” 
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Ηίαι πΠο Παᾶ Ιπτ]ιθᾶ Ἠΐπ, Ίου ἐλοι χηακεςύ 
α. ἀἴπηθυ, ΟΥ ἃ. ΒΙΡΡΟΣ, σα] πού 1Ώγ {θπᾶς, ΠΟΥ 
Ώιψ Ὀνείλτοι, που {1γ Ἰπᾶνεᾶ, ποτ ἐλγ το] 
ποίσ]βοςς, Ι65ὐ {167 αἱδο βἱοπ]ά ΙΠπνίίθ ορ 

19-ασαία, απᾶ α ΤΘΟΟΠΙΡΕΗΞ6 Ὦ6 πιαᾷθ {λρο. Βαν 
Ἠθη ποια πα]κοςύ-α {θαςί, Ἰηνίΐθ {]θ' Ροος, ἐπ 

14 πααϊπιθᾶ, {18 Ίαπ1β, ἴιο Ὀ]πά ; απᾶ οι σὲ ὃθ 
ΠαΡΡΥ ; Ὀθσθα5θ λθγ ομμ ποῦ ΤΘΟΟΠΊΡΘΗΦΘ {1θο ; 

{ου ἔλοι πι] ο γουοπιροπβοᾶ αἱ πο γοδαντοοίίοι 

16 ο {19 τσ]ίθοιθ. Απά οπο οῇ {1956 πιο τθο[1η- 
οἆ αἱ ἑαῦῖε γη] ἸἨΐπι, Ἱθατίης Είς, θαἱά ἴο Ππι, 
ἨαρΡΥ {ς ὖε πο 5Ἱο]] θαΐ Ὀγοαά ἵη {1ο Ἱεἡσᾶοπι 

16 οἳ οᾶ. Απᾶ Ἱο ραὶᾷ {ο πι, Α. οθταἵη ΤΙ 

1Τ πιαᾶο α στθαί 5Ἴρρον. απά Ἰητίισά ΠιηΥ. Απᾶ 
9 5οπῦ Πίς βοτγατί α’ 5αρρει-πιθ ἴο εαγ {ο έλοςθ 
πο παά Ῥεθυ Ιαν]{θιί, 09Π16, {ος αἩ1 Οπίποδ οτο 

16 ποπ τοµᾶγ. Απᾶ ἴμογ αἲ] νι οπθ οὐησεπὲ Ὦθ- 
ραπ {ο 6χοα5θ. ὕμθπιβθ]σο». ἘΤΠο βυδί δαἷᾶ {ο 

Πίπι, 1 ατο Ὀοισ]ξ α Πο]ᾶ, απἀ Σ πιαδὺ σο οπ{ 
19 απᾶ 5οο ϊέ; 1 ρταγ ἴλθυ Ίανο πιθ θχοιδαᾶ. Απά 

αποζῦιιθγ βαϊᾶ, Τ Ἱανο Ὀουισὶέ ἄγο γοΚθ οἱ οχθα, 

Απᾶ 1 αππ ᾳοΐπςσ {ο Ῥτοτο ἔἶποπι; 1 Ῥταγ ερ 
90 Ίιανο πιθ θχοπβοᾶ. Απᾶ αποίθυ δαἱᾱ, 1 Ίαγα 

ο παατηῖθά α πο, απᾶ, οιοίοτο, Γ σ8η ποί 00116, 

21 Απά ἴιαῦ βοιναπί οαπ1θ, απᾶ {ἰοιᾶ Ἠὶς Ἱ]ουᾶ 

ἴμθς ἐμ]ησ. μπει 1ο πιαδίού οἳ {1ο Ίομδθ 
Ρείασ απσηγ, δαῖᾶ {ο Ηῖ5 ογναηΐ, 6ο οαῦ ᾳαἱοκ]γ 
1πίο (ο δἰγθοίς απᾶ απο» ο{ {6 οἱζγ, απᾶ Ῥνίπς 

ἵπ Πέπας ἴιο ροος, απᾶ πιαἰαιθᾶ, απᾶ ]8πις, απά 

25 Ῥ]πᾶ. Απά {ο εθγνταη{ δαῖἆ, 1μογᾶ, Τΐ ἶς ἆοπο 

45 ἴἶοι ἀἰάδί σοιαπιαπᾶ, απᾶ γεί οτε 15 τουπι. 
35 Απά {ιο Ιογᾶᾷ βαϊᾶ {ο ἴο βογταπῦ, ο οισέ Ἱπίο 

Π{ρ]ιπαγε απᾶ Ἰθάσας, απᾶ οὐπδίταία ἴἔλθιι ἴο 
94 901Π6 ἴπ, ἰαῦ ΤΗΥ Ἠοιδθ ΠΙΔΥ θ Β]θᾶ, Έον 1 

βα7 ἵο Το, ἐαῦ ποπθ οΕ {λος πιθᾳ, πΠο Ίανο. 

Ῥθθυ Ιητιιθᾶ, βαν]. ἰω5ίο οὗ πα 51ΡΡθΡ. 
2ῦ Απᾶ ρτοαί οτογᾶς Ψετο σοΐπα θ΄ Επι; απᾶ 
96 Ίο ἰατπθᾶ, απᾶ ϱαἷᾶ {ο Ίλοπι, 1 απΥ οηθ οοΠΙΘί} 

{ο πιθ, απά Πθΐοῦι ποί Ἱϊβ {αΐπευ, απᾶ πιοί]ιτ, 

απά «υίθ, απᾶ ολ]άτεη, απά Ὀτγοίμταοι, απᾶ 

βἰδίοιδ, απᾶ {ατίπου, 9τθα Ἰϊς ο/η 18, Ίο ο. 

2 ποῦ Ὦδ πι ἀῑδοίρίο. ΄ Απά π]λοενεν ἀοῖλ πού 
Όθατ 115 9Γ956, απᾶ οοπιθ αξίος πι, 19 οατ. ποῦ Ὀθ 

286 Ἱηγ ἀἰδοίριο, Έον πο ο γοι ψ]ρ]πς {ο Ῥαϊ]ά 

α, ὑοινου, ἆοδι ποῦ ἀτεί. εἰό ἆοπα απᾶ οοπαί ἴ]ο 

οοςῦ, Ὑλθίλθν Ἡρ Ίνα οποιιρή ἴο οοπαρ]οίο 4 
39 Ἰμεςύ ρ6ιπαρς, αξίαι ]ιθ Ἰαίμ Ἰαὶᾶ  ἑοαπάαίίοηυ, 

απᾶ 5 ποῦ 9ρ]ο {ο βπϊςὶι 46, αἲ] πο Ὀομο]ά {έ 

ε]οπ]ᾶά Ῥορίπ {ο ἀριῖάο Ἠΐπι, δαγίπασ, ΤΗΙ5 ππαη 50 
Ῥθραπ {ο Ὀα]]ᾶ, απά παβ ποῖ αξία {ο Ππίςα. Ός 9ἱ 

π]αί Κίπα, σοῖπο ο θποουιηίθγ αποί]ον Ἱείης ἵπ 

παν, ἀοΐ]λ πού 16 ἄοσα ᾖνδί, απᾶ οοπδα]{ πμθδίλθι 

μᾳ 19 αὐ]θ σγἰθ Ἴθπ ἰλοιξαπᾶ {ο πιθεῦ Ἠϊπι π1ο 
οοπιθέλ ασαἰηςῇ Ἠΐπι ση] ὑπαπίγ ὑιουσαπᾶ Ἱ. Ῥαΐ 82 
1 ποῦ, ψἡῖ]ο ἐ1ο οίπευ 15 γεί {πν οβ, πε θοπᾷθίἩ 

.. απ. 6ΠΙΌΛΘ5Υ, απᾶ ἀθδίτοίπ. οοπάἱῖοις οἳ Ῥθα0θ. 
8ο {λογείοχθ πο οµ6 οἱ 7ου Φ1ο {ογβακαίῃ ποί δδ 
αἲ] Πΐ5 ῬοββεξείοἩ8, σας. Ὦθ πΥ ἀἰδοίριο. θα]έ 15 84 
ᾳοοᾶ: Ῥαΐξ 1 ο βα1{ Ὀθοοπιθίῃ {αβύεῖος5, Ίιου 
εἰα]] 165 εα]έπθςς Ῥο χαδίονθά Ὦ Τί 5 Βί ποϊίου 
{ου ἴλμο ]αμᾶ, πο» γεί {οτ ἴ]πθ πιαπιΓθ-ιοαρ ; {016Υ 
ραδί 1έ οπῦ. ο π]ο Παῦα θαχς ἴο Ἰθας, 1960 Ἠϊπι 

Ἠθα}. 

Χγ.--Ανπυο αἲ {ο {ας-σαίποτοις απά 1πθ 
Βἰπηθις ευ ἀχαφίησ πθας {ο Ἰήπι, {ο Ίθατ 
Μΐπ. Απά {ιο Ῥ]αιί5θο» απᾶ πο βοτ]θος πιὶ- 
πιατεᾶ, 5αγ1ης, ΤΗΙ5 Άναπ χθοθϊγοί 5Ι1ΠΘΥΒ, απά 

θαΐθίι πα ποπ, Απά Ἰ6 εροκο ἴμῖς ραταρὶθ ὃ 
{ο επι, βαγπο, Γιαῦ πας οἱ Σου, Ἱαγίης 4. 4 
Ἡαπᾶτθᾶ εἶιθθρ, απᾶ Ἰοείπσ οηθ8 οἱ {λοπι, ἄοίμ ποῦ 
Ίθατο ἴλμθ πἱπείγ-η]ηθ 1π 11ο ἀθδοτί, απά ϱο α[ίου 
Ὠιαῦ π]ήο]ι 15 οί, πι] ο πεί 1] Απά ὅ 

πλου Ἡθ Πα) {ουπᾶ ἆ, ης Ιαγεῖ]ι 4 οἩἳ 1ἳ8 οὗπ 
εἱοπ]άστς, το]οίοίπσ. Απᾶ π]ιθα Ἰ6 οοπθίι ϐ 
Ποπαθ, Ἡθ οα]]αί {οραί]εν 5 {θπᾶς απᾶ πθίσ]- 
Ῥοχ5, ϱαγίπα, Ἑθ]οίοῬ σέ] πιο; {ον 1 Ίαγο {ουπᾶ 
πιγ 8Ίθορ πϊοὶ Ίαδ Ἰοδῦ. 1 5αΥ {ο γοι, ὑμαί ἸἹ 
ἴἶνας ἴπουθ π]]1 Ῥο 197 ἵπ Ἀεανεη οὗὔ6Υ 9Π9 ΒΙΠΠθΓ 
π]ο τοροπ{θίἩ, 1106 ἴλλν ο016Γ ηἰπθίγ-πίπθ 

γἱσ]ίθοι5 ῥεγεοπς πιο ποθᾶ πο γθροπίαποθ, Ό5, 8 

πια ΨοπιαἩ, Παγίηςσ {8η ρίεοθς οἳ 5ἱ]νου, 16 519 

Ἰοβεῦι οπθ Ῥίθ6σθ,ἀοίι πού δλδ α Ίαπρ, απά 

6ινθορ ἴλο ΠἩοιδθ, αηᾶ 5θοῖς οαγθέιΥ {11 5ο. 
Απαον ] Απᾶ Πανίης {οππᾶ 18, 5Άθ οα1οίμ 9 

ἐθσείλου μου ΕΠἰοπᾶδ απᾶ πθίαΆβογς, βαγΊπα, Ὦο- 
]οΐσο πὶί πι, {ου 1 απο ἔουπά ο Ρίεσο γηΙοἩ 
1 μαᾶ Ιο5. Τμα5, 1 5.7 ἴο γοι, Έμθνθ 6 1907 η 10 
ἄιθ Ῥγθδθιοςθ ΟΓ {1ο αησο]5 ο{ αοά ουος οηθ βἰπ- 
π6ῦ Μο τορουἰθίμ. Απά Ἱδ βαἱἀ, ΑΔ. οουαῖη 11 
ππαὮ Ἠπά πο 5015; απᾶ {6 τοιησος οἱ ἴϊοπι 12 
ααὶᾶ ἰο 15 ἐαίμεν, Βαἴλνου, σἶνθ πιθ ἴ]θ ρογθίοη 
οἳ Ρυορογίγ π]]οϊ {α]]θ[]ι έο πιο. Διά Ἰο ἁῑνιά- 
οἆ μἱς Ἠνίπρ Ὠθύπεθη ἐμαιπ, Απάᾶ ποῖ πΙθηΥ 18 
ἆαγς αἴϊοι, ο γοπησθτ 5ου ραΐμοτθᾶ αἲΙ {ο- 

[νο] 
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φεΐ]ατ, απᾶ πεπί αρτοπᾶ Ἱπίο α ἀῑξίαπί οοη(σγ, 
απά {μογο παδίθά Ἠΐς Ῥτορονίγ Ὦ} ἀἰξεο]ιαίθ 1ΐν- 

14 πο. Απᾶ π]εη 119 Ἱαᾶ ϱρεπῦ 41], ἰογο τος α 
πήρΠίγ {αππο {ηχοπρ]οαί Πα οουπίσγ,.απᾶ 11 

16 Ὄεσαη {ο ο ἵη παπί. «Απᾶ Ίο παπί απᾶ Ἰοΐποα 
ΗΗπιδε]{ {ο α οἴείποη οἱ ναί οοππ/{τΥ, απᾶ 16 εεηίέ 

16 Ἠϊπι ἀπίο 5 Πε]άς {ο {ορᾷ απ]πο. Απά Ἡθ 
Ἰοπᾳθᾶ {ο Ἠ]] Π15 δίοπιαοὮ ΙΟ {ο ροᾶς πάσι 
πο απ]πο αἲο; απᾶ Υ6ί πο 0Π6 σαὖθ απ ἑλήπρ 

11 το Ἱϊπι, Απάᾶ π]εῃ 6 σας {ο ἠήπιβα]ή 6 φα1ᾶ, 

Ποπ ΤΗΥ Ἠϊγθᾶ βετναπῖς οἱ πγ {αΐμευ Ἠατθ 
Ῥτεαᾶά απᾶ {ο ερατς, Όπὸ Τ απι Ῥονϊδμῖης πα 

1δ Ἠπησοτ { 1 π]]] τῖδε απᾶ 5ο {ο πι {8ίπ6Υ, απᾶ 
πι] βαγ {ο Πΐπι, Ἐαΐλαν, 1 Ἱατα εἰηπθᾶ αραἰπεί 

19 Ἱθαται, απά ἸῬείοτο {6θ, απᾶ απι πο Ίοπσευ 

ποτίΏγ {ο ὃ6 οα]]θά {11γ 8ος; πιαΚθ Τη 48 0Π6 
20. οἳ ιν Ἠϊτοᾶ εογναπῖε. Απά 16 1056, απᾶ ποπ 

{ο Τϊ8 {δίμον. -Ῥπή π]ἠῖο Το πας γε ο βτθαί 
παγ ο, Ἠἱ5 {αἱμ6υ δαπ Ἠπι, απᾶ Ἰαᾷ οοπιραβδίοὮ 
οπ Λίπι, απᾶ 1απ απᾶ {61 οἩ Ἠΐ5 πιθοῖς, απά Ιείρςθά. 

91 Ἠϊπι. Απᾶ ἐιθ δοΏ θαῖᾷ {ο Ἠΐπι, Ἐαίμον, Ἰ ΊἼατο 
εἰπηθᾶ ασα]ηθί Ἠθαγει, απά Ῥείογθ {6θ, απᾶ ἃπι 

32 πο Ἴοηροι ποτίμσ {ο Ῥ6 οα]]θᾶ {1Υ 5οπ. Επί ἐμο 
{8ἱ16ν βαἱᾶ {ο μις βετναηίς, Ῥτίηο {οτί {19 Ῥοςύῦ 

τοῦθ, απᾶ Ῥιαή ἐξ οἳ Ἠϊπι; απᾶ ραῦ α της οἩ 1ἱ8 
35 Παπά, απά λος οἩἳ Ἠ5 {εοί; απά Ότίπς (πο 

{α0ἱθᾶ οαἱ{, απᾶ ΚΙ {έ; απᾶ ος 19 οαξ θιᾶ ο 

24 ΠΙΘΙΤΥ; {0Υ ή ΤΗΥ Εοη Ία5 ἀθαᾶ απᾶ 15 α]ϊνο 
αραῖη: Ἡθ πας 1956, απᾶ ἵ5 {οππᾶ. Απᾶ ἴιοτ 

26 Ῥοσαπ {ο Ὦθ ΠΙΘΙΗΥ. Νου 5 εἰᾶει 5οη Τ/8δἶπ 
Έιθ Πειά,. Απά 5 Ἡθδ οπι απἆ ἄτου πθαν {19 

26 Ἰοτ5θ, Ίι6 Ἰθαγᾶ πηηδίο απά ἀαποῖηρ. Απά 6 
σο]]θᾶ οπο οἱ {ιο βετναπ{ς, απᾶ αξ]θᾷ Ἠΐπι τα ρ 

27 Ίβο π]ησς πιθαηῦ. Απᾶ θ εαὶᾷ ἴο Ίήπι, ΤΗΥ 
Ῥτοίμαγ {5 οοπιθ; απᾶ {1γ {πιουν Πα ῖι Ι]]οᾶ ιο 
{αοᾶ οα1{, Ῥδυαιξο 6 1αῇ θοθίτεά Ἰήτη 5αΐς 

38 απά εοπηά. ᾿Απά 1ο ύ485 ΔΗΡΊΥ, απά ποπ]ά πού 

σο ἵπ; ἰλπθταείτο 1 {8ου ποπ ουῦ, απά 
99 επἰοαίοᾶ Ἠΐπι. Απᾶ Ἰθ, αηςποιίης, αἱ {ο Πΐ5 

Ώ9ΐμεν, Ῥε]μο]ά, 5ο ΠπάΠΥ 7εατ5 ο 1 56υτε {μεο, 

απά πθγου {γαμβογθαβθοᾶ {1 οοππαπάπιεπί ; 

απᾶ γοί ποια ποτετ ρατεςῦ πιθ ο 14, ἴλαί 1 
50 πισ]Ώί Ὀο πιθῦΥ πλ πΙΥ ᾖεπᾶς; Όαῦ πνεη {]]ς 

Ἠιψ 80π. 6.116, πο Ἱαίι ἄάθενοιιοᾷ 11Υ ἹΠνίηρ 
γην Πατ]οίς, Όιοι Ἰαδί Ἰ16ᾶ πο {αιζοᾶ οσα] 

81 {οι Ἠϊπι. Απά Ἡθ βαϊᾳ {ο Ἠϊπι, ΟΜ1]4, έ1ποι αντί 

84 οσοι δι τθ, απ αἱ π]ηο]ι Τ πατο ἷς πο. 16 

σο8 χὶρ]ιό {ο Ῥο πιθττγ απᾶ 06 ρ]αᾶ ; {ον ἐς ἐγ 

"αν ἄοπη απἴο]γ, απᾶ νυν] ΠΠ. 

"Φπεπᾶς πγὶ]ι {16 ππτ]σ]ίθοις «ΠΙΑΠΊΠΙΟΠ ; 

. που γο [81], Ώιο πιαΥ τεοθῖνθ 7ου ἀπίο {μα 

Όνοί]μος γα ἆθαᾶ, απᾶ 15 αἰἴτο ασαίπ. 16 Ὑ88 
1οβί, απᾶ ἵ5 {ουπά. 

ΧγΙ.--ΑκΟ Ἡθ οαἱά αἶδο {ο Πίς ἀῑραιρίθς, 
ΤΈπετο πας α οετίαἶπ τος τη πλο Ἰαά ἃ 
εἰοψανγᾶ ; απᾶ Ὦο πναβ αοουςθᾶ {ο Πἶπι οἱ παδίτπς 
Μ5 Ροββθβείοη. Απά πθ οα]]εά 1ῆπι, απά 116 εαἰά 
ἰο Ἠάπῃ, ]ιαί ἐς Ππῖς ναί Τ ηθαν οἱ ἐῑιοοῇ τεπᾶσν 

απ. αοοοππί οἱ {1 εἰοπατάςαίρ ; {ον οι σαηθίύ 

Ῥο βἰογατᾶ πο Ἴοησεν. Απᾶ ἴπθ εἰθηατᾶ εαἰᾶ ὃ 
πλ ἡήπ Ἠϊηδα]{, αί ενα] 1 ἂο ῇ {ου πιγ Ἱοτᾶ 
ἰακεί] ΑΥΑΥ {πο εἰοπανάξαίρ {τοπ ης; 1 ομπ 

ποῦ ἄἱς, {ο Ῥες 1 απη αθ]ατηοά, 1 ἆπον τ]αί 1 4 
1 ἀο, ἐπαί ππεη Ἰ απὶ ρι{ ού οἳ 16 5ἰεγγατᾶ- 
5ἱ1ρ, 1ἨἩ6γ πια τοοθῖνο πιθ ἴπίο {οί Ἰοιςθς. 
Απάᾶ οα]]πο θαοἷι Όπθ οἱ Πΐ5 Ἰοτᾶ” ἀεΏίους ἐο 5 
ῥὔπι, Ἆθ β41ᾷ {ο πο Πτςί, Ἠουγ τηποἩ οὔοδί ἔνοι 

{ο πιγ ]ογᾶὅ Απᾶ 6 εαἱᾶ, Α. Ἰαπᾶνθᾶ πιθαδαχθ ϐ 

οἱ οἳ]. Απᾶ Ἠθ εαϊᾶ {ο Ἠπι, Τα] 11 Ρ411, απά 
Τ]θῃ Ἡθ αιά Ἱ 

{ο αποίµοθν, Απάᾶ Ίου πωπο οπθεύ ἐμοι Απάᾶ 

1θ δαἷᾱ, Α. παπάγεᾶ πηθβδαχθς οἱ πηθαί, Απά Ἡθ 

βαἩ {ο Ἠΐπι, Τα]κο Τγ Ὦ]], απᾶ Ὁτίίο εἰρ]νίγ. 
Απᾶ {πο ]ουᾶ ρταϊδθά {ιο απ]αςὲ εἰρπατᾶ, 6 8 ᾿ 
6.350 Ίο Ἰαᾶ ἆοπθ γαᾶεπ]γ ; {ος ἴπς οἰή]άνοι 
ος 1158 πγον]ά ἆ1θ ΠΙοΥΟ Ρρτιᾶθηί πι γθερεοῦ {ο 

Ειαῖν οσα οοπεταοὮ, ματ Ίο οἰάτει οἵ 
Ἠρολί, Απᾶ Ἰ εαΥ ἴο του, Μα] {ον χοιυδεῖνος ϐ 

Ελαῦ 

κῶ 

οτοτ]αδήπο Ἱαλιἑαίίοις. Έο πο ἵ5 Γη λα] ἵτ 10 
το Ἰσαςί, ἶ {1η 01] αἷδο 1Ώ πππο]ι, απᾶ 16 το ἶς 

υπήαςό 1ῃ ιο ]δαςί, ἶς απ]αςέ αἱξο ἵα πιασα, 16 11 

Πιενσίοτθ, Σο Πανθ πού Όθεθυ {10Η ἵπ 11θ τή- 

πρ]ίθοιξ ΤΙΑΠΙΤΠΟἨ, πιο πΙ]] επἰτιθέ {ο 7ου {1ο 

ἡ. ἐγαο ολες Απᾶ 1 το Ἠανο πού Ὄθεν {11/1 19 
ἵπ ἰμαί πλΙοὮ ἵ5 αποίλογ”5, πο πι] ρἱνο γου 
ἴμαί π]ίομ 15 γοιτ οππῇ ἩΝο βθιταπί οαπ 6ουγο 18 
ἴπο πιαβίθιξς {05 Ίο π]]] εἶίιου Ἱαία {ιθ οη6, 
απᾶ Ίουο Πιο οίμεσ/; οὐ Ἠθ π1]] Πο]ά ἴο ἴ]μο οπο, 
απᾶ ἀοδρῖδο {1ο οίπου, Ὑ6 οαη πο 6οιτο αοά 
θά ΠΙΚΠΙΠΟΠ. 

Απά ο Ῥματίςεαοςς, Ῥδϊης Ἴογετς οἱ ΠΙΟΠΘΥ, 14 
αἱξο Πθατᾶ αἲ] έἶεςο {ίπορς, ατιᾶ {ευ εοοβθά αἲ 
Ἠΐπι. Απᾶ ο ϱαῖᾶᾷ {ο ἴἨθιι, 6 8τθ ἴ]οςδο πο 16 

κα ο) “ πθα]Ἡ ᾽---Απᾶ Βο τν. 11, 19. 3 
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γουσ Πθανίς; {οτ ναί. γ]]ο] 15 1ήσ]]γ οδίεειιθά 
8ΠΙΟΏς ΊΊΘη, ἵ5 απ αθοπήπαοη {π ἐς θἰσπί οί 
ἀοᾶ. Τμο Ίων απᾶ Ώιθ Ῥτορ]οίδ ετε υπ] 
ζομη; 8ἶπορ {μαί πιο {ο Κἱπσᾶσοπι οἱ ἀοά ἵδ 
Ῥτεαο]θά, απά οΥοΓΥ οπθ Ῥτθβδδίη 1πίο ἴέ. Απά 
16 ἳ5 δαδίον {05 Ίθανθη απᾶ θα] ἴο Ῥαδς 87, 

Όναπ Του οπο {μα οἳ ἴιο Ίαυ ἴο ΕΙ. νου 
οπ6 π]ιο Ῥαζίοίι αγ 6 πο, απᾶ πηβΥΥΙΘ/]ι 

αποίμος, οοπιπη] οί απ]ίευΥ; απά 6Υ6ΡΥ ο0πΠ6 
Νο πιατγ]αίῃ Ἠθι Ὕνλο ΠαίἩ Ῥεει ραΐ ο αγ οτι 
Λε μηβραπᾶ, οοπιά 16 απἱίθυγ. Χου, ἴθυο 

πας ο. οθγίαίη το, πιαπ Πο: Ὑαξ ο]οίμθᾶ {π 
Ῥυτρίθ απά πο Ἰπθη, απά α, {ατοά διπιρίποπεΙγ 
6ν6ιγ ἄαγ. Απά πςτθ πας ἃ οθΓ{8ΙΠ Ῥοος πια, 
παπιθά Ἱμασατας, Ὕ]ιο πγαξ ]αἱά αὖ 115 σαΐθ, {111 
οἱ ους, απᾶ Ἰοποῖηρ' ἐο Ὦο {εᾶ παν ἴμθ ογηπηὮΒ 
Ἠλ]οἩ {611 {οι 16 τίοὮ πια) {4β]6; Ὀαΐ 6ΤΟἨ 
ἄιϊο ἆοσς σαππθ, απᾶ Πο]κθά Ἠϊβ 5οτ65. Απά {6 
64116 {ο Ῥα55, ἐλαί 1116 ροος ππαη ἀἱεᾶ, θπᾶ νγαβ 

οαιτίθά αππαγ Ὦγ ἴλο απησθὶς Ιπίο ΑὈταμαπ)ς 
Ῥοβοπῃ : {16 τὶο]ι πιαη αἱδο ἀῑθᾶ, απᾶ Ίνας Ῥατ1θά. 

Άπά ᾖπ πο ππᾶᾷοι-ποτ]ά Ίο Ἠίιοά αρ Π5 σὔες, 
Ροΐης ἴπ {οτιηθηίδ, απᾶ δεί Αταπαπι {αγ οἳ, 
απᾶ Ἱμστατας Ίπ 15 Ῥοδοπ. Απά ογ1ΠΡ οπῦ, 
ηθ 5.1, Εαίμεν Αταλαπι, αγς ΡΙ{γ οἩ 116, απᾶ 

βοπᾷ ΤαζανυΒ, ἰμλαῦ Ἡο τηαΥ ἄἱρ ο Πρ οἳ Πΐ8 
Πηρεν Ίπ σθίοχ, απά σοο] 1ΗΥ {οηρ"6; {ος 1 απι 
ἑογπιθηῖεᾶ π μής Παπφ. ἙῬπὸ ΑῬγαµαπι καἰἀ, 

Ο18, τοπιεπιΏου {λαί οι π εν Πήοίπια ἁῑᾶρί 
χθοείνο {πγ σοοᾶ 0ήπρε, απᾶ Ἱατατας, ἵπ χο 
Ώησπηςς, 5 ον]] ὑίπσες Ὀας πού Ἰθτο Ἰθ ἴ5 

οοπι{ον{θὰ, απᾶ ἴλοι ατὶ ἰογπηθηἰθᾶ. Απᾶ Ὦο- 

βἰάος α]] Ἠιίς, Ὀδίπθεη ας απᾶ τοι {πειο ἶ5 α 
σγθαῦ ρυἱ[ Εχεά; 5ο {παῦ Π16Υ ἩΠο ποι]ά ραςς 
ογθῦ Ίθποθ {ο τοι, σα πού; που σα 116γ ωᾖο 
ωοι]ἀ, οιοςς οὖον {παποθ {ο πδ. Ἔπεν ο βαἱᾶ, 1 

ρταγ {16θ, ιο, {8έμου, ἴἶιαί οι πγοπ]άςδί 5εηᾶ 

ἡίωι {ο ΠΙΥ {αίμεις ουδ; {ον 1 Ἰατο Άνο 
Ῥτοδίατευς μαί Ἡθ πιαΥ ἰδδί{γ {ο έλαπι, 1650 {1ιοΥ 

αἷεο βμοιυ]ά οοπιθ ἀπίο ήθ Ῥίασοθ οἱ {0Υπιθηῖ, 
Αταλαπ βαἲ(Ἡ ο Ἠϊπι, Το Ἠαντο 'ἩΜοεος απᾶ 
Ώιθ Ῥνορίθί5: ἸΙ6ύ ἔἶεπι δαν έπεπι,. Απά ἴο 
βαἱᾶ, αγ, {αί]ιετ ΑὈταβαπις Ῥαέ 1ξ οπθ 5μοπ]ά 

βο ἴο ἴλεπι {τοπι πο ἆθαᾶ, ἴλμεγ συ] τερεπί. 
Απά θ ραϊά (ο Πΐπᾳ, ΤΕ {μεγ Ἠθαν πού Ἠοξος απᾶ 

. ϱΥ " [θαθυρᾶ 3 

Γεε]νας {ο 116 ρτ]οςίς. 

{πθ Ῥτορβαίς, ποϊλεν 1] {16 ὃθ Ρροτβδυαᾶεᾶ, 
Ώλοισ] οπθ ϱ]ου]ᾷ νεο Ίγοπα ιθ ἀθαᾶ. 

ΧΥΤ.--ΑΝΌ Ίο δαἱά {ο ἴνο ἀῑεοίρίες, 1 ἵ5 
πιροξείδ]ο {ου ἐἶιο οσσαθίοπ6 οἳ δἷῃ ποῦ {ο 60Π16 / 
Ῥαΐῦ πποῬ {ο Ἰϊπι {μτοισ] Ἱν]οπι {16Υ οοππο! Τί 
ποι]ά Το Ῥείίοι {ου Ἰπη, 1 απ απ. πρροι-ποϊ]]- 
5ίοπο β]λοι]ᾶ Ῥο Ίππσ αροπί 115 ποσο], απᾶ Ίιο 
βλου]ά Ῥο ννοσηΏ Ίη {ο {1θ εθα,.ίμαπ {μα το 

Β]ιοπ]ά οαπ5θ οπθ οἳ {65ο Πξίο οηςθς {0 βίη, 
Τα]ο Πορᾶ ἴο γουνδεἶνες. 1 116Υ Ὀτοίμαον {1698- 
Ραβξείμ ασαἰπεί {μεθ, τοῦι]ο Ἰήπι; απά 1{ ο 
τοροπ{θί], {οτρῖτο Ἠΐπι. Απά 1{ 1ο ἐχνθδραδδοί]ι 
ασαϊπδύ ἴπθρ 66Υεη πιος 1π 9 8Υ, απᾶ 86ΤοἨ. 

ἄπιρρ ἵπ α ἄαγ ἰατηθί] {ο ἐ1ιερ ασαῖπ, δαγΐηΠς, 1 

χερεηξ;”. μοι εἰθ] {ογρίγο Ἰπ. Απά τμο 

αροδί]θς ϱεαϊά {ο {ο ἸΤιονᾶ, Ιπογθαξο ος {πἰ{ῃ. 

Απά ο Τιοτᾶ εαἰἀ, 16 ο Ἰαά {1081 5 α σταίἩ 
οἱ πιπβίατᾶ-δεθᾶ, 76 πρηῦ 5αγ {ο ἐπί ϱγοατηῖηθ- 
μεθ, Ῥθ έοι πργροἱεᾶ απά Ῥ]απίσᾶ ἵπ ἴμο 568: 

απά 16 ποπ]ᾶ οΡ6γ γοα. Βαΐ γλμῖο] οἳ οι Παγ- 
ἵπς α βοτναηπύ Ῥ]ουσ]]πο οἳ {εεᾶίπο οα/{]ο, πῖ]] 
ΕΥ {ο Πῖπα ΙππηθᾶΙαίοΙγ, α5 ᾖε οοπιδί} ἵῃ ου ἳ ος 
ἔθ βο]ά, :0οπις, απᾶ χοσ]ῖπο αξ ἰαδίε Ῥαί τι] 
πθ πού ταίπθν 5αγ το Ἠϊπι, Μαίκο τεαᾶσ τΙΥ 5α)- 

ῥρον, απά αἶτα {11γδε]{, απᾶ 5ο:νο 116, 811 1 εἰα]] 

ματο εαίοηπ απά ἁτππ]ς: απά αΏθιπανάς μοι 

δμα]έ δαξ απᾶ ἀτίπικ 5 οι Ἰο (Ἰαη]ς ας 5ει- 
ταπῖ, Ὁεσαιξο Ίο ἀῑᾶ τν]αῦ πας οοπιπαπᾶθα ὁ 1 

Ονίη]ς πού. ο αἱ5ο το, Ἡ]ιεη 76 εἱια]] Ἠατο ἄοπθ 
1] ἐλαῦ πας ουπιπιαπᾶεά γοι, 58}, 6 αγο ῃ- 
ῥχοβ/ίαβ]θ 5θ1γαΕΡ{8; Ὑθ Ίανθ ἄοπο δημαῦ 105 τναβ 

ουσ ἄπίγ {ο ἄο. 

Απά 16 οαπ1θ {0 Ρα58, α5 Ἡθ πας σοῖηρ {ο «Γετ- 
βα]θπι, {ιού ο Ῥας5θᾶ «ωτοισ]ι {1ο π]άςὺ οἱ δα- 
πηαγ]α απᾶ ἀα116ο. Απᾶ αξ Ἠθ Ίαδ οηίθιίηςσ 8 
οργίαἶπ ν]]]ασς, εις πιθί Ἠϊπι ἴθη Ί6ρ6υΒ, πο 
εἰουᾷ ἔαν ο; απᾶ {6 Πξιοᾶ τρ Οιοῖν τοῖσο, 
5αγΊης, 26515, Νασίου, Ἰαγο ΤΊΘΙΟΥ ον πδί Απά 

βοεΐπο ἔᾖεῖη, Ὠθ βαϊά ἰο απ, ο, 51ο }οι- 

Απιᾶ 16 6419 Το Ῥα55, {]αῦ 
85 ἴλογ πετο σοῖπα, {1167 πετο οἰθαπσεά. Απά 
οπθ οἱ ἴλεπι, εοείης {παῖ ο πας Πεα]οᾶ, {αγπεᾶ 
Ῥαο]ς, απᾶ πι ο ]ομᾶ νοῖσο ο]ου]ῇοᾶᾷ ἀοᾶ, απᾶ 

{6]] οι ζὲς ἴασο αἲ 5 {θεί, οἶνίπς Ἠΐπα ιαπ]; 

ο» 

μ-ᾱ- [ο 

8 0Υ “οοπηθ ἱπαπιθάίαίεἶγ ” 
» ου “νλαῦ ποτθ Ῥουπά {ο ἆο ” 

ο ὁγ « Ῥεῦποδη 



2θά ΠΗΤ ἄ08ΡΗ1, Αοσοπβῖνα το ΙΟΚΗ. 

1 απᾶ Ἆο πας α Βαπαγ]ζαπ. Απάᾶ ἆοεᾳς, αηεποτίπα, 
ϱαἷᾶ, ους ποῖ ιο {6η οἰεαπδοά } Ῥαῦ πηθτο αγε 

18 ιο πὶποῇ Ἴλετο ἰπθιτο ποπθ. {οππά {ο τούτη, 

απᾶ αἶνο ρ]οιγ {ο ἀοᾶ, εχοερί {Πὶ5 βὔναπσευ ᾖ 

19 Απά 1 βαἱᾷ {ο Ἠΐπι, Ἠςο, απά ἀθρατῦ; ΤΥ {αἱ{ῃ 
λα] βανθᾶ ἴλοο, 

90 Απᾶ Ῥοΐπσ αδ](αᾶ ὮΥ [ιο Ῥ]αχίδθο, π]ιοη πα 
Ἰπσάοπι οἳ ἄοά ποπά οοπαθ, πθ απδποτθᾶ 

Έπαπι, απᾶ ραῖᾶ, Τ]ιο Ἰάησᾶοπι οἱ ἄοᾶ οοπηθί] 

31 ποῦ πι οΏβευγαίοα; που ση] {16Υ βα7, Β6- 
ποιά Ἠοτα! οἱ, Ῥε]οίά, Ἴνοιοί {ον, Ῥε]ιο]ᾶ, ὧια 

22 Ἱάησᾶοπι οἳ ἄοά ἶ5 απιοπσ Τοι. Απά ὧθ βαίά 
ο {ιο ἀίδοῖρ]6ς, Ώαγ5 γγ]] οοπιθ, Ὑθη 76 πῖ]] 
ἀθβίτο {ο 566 οπθ οἳ {ο ἆαγε οἱ {ο Βου οί 

28 πιαη, Απᾶ γο πΙ]] πού εοθ ἵζ. Απάᾶ ἴευ πὶ βαγ 

'το γοι, Βα]ο]ᾶ, Ίοτα! ος, Ὀε]ο]ά, ἔ]οτο! πο ποῦ 
24 αἴίος ἐλεπι, που {ο]ονν ἐλοη. Έον 35 ἴμα Ισμί- 

πῖης Παθλίπο ο{ οἳ 116 οπε ρατέ απᾶθτ ἨσατοἨ, 
αηπθί] {ο ἐ]ο οί]ον ρατῦ τπᾶςτ Ἱθατει, 5ο Ἡ1]1] 

25 ἰπθ Θοη οἱ π]απ Ῥο ἵπ ]ή5 ἆασ. Ῥυαῇ Πνδί Ἡο πιηδέ 
βιῇθς; πιαηγ {Πίησδ, απᾶ Όο το]οοίθᾶ Ὦν ἐνίς 

26 βαπεταίῖοη. Απᾶ ας Τν πας {π 11ο ἄαγς οἳ Ἄοαῇ, 
βο πΙ] 1ΐ ϱο αἷξο 1 ἴλο ἄαγς οἳ ιο Βου οἱ πιᾶη. 

2 ΤΠαεγ ποιο οαπα, με πετ ἄτίπκῖπς, {1ογ 
ποτθ πιαντγίησ Ὑ1νθς, ἴ16Υ πετθ οἴτατ {η τηα- 

1]ησο, 1] ιο ἄαγ ἴαί Ἆοα] επίοχθᾶ {1ο αἲῖς, 
98 απᾶ ἴο Βοοά οαπιθ, απᾶ ἄθξίγογοᾷ έλοπο 11. Τα 

11166 πιαπηοΥ αἷδο α5 18 γης ἵπ Το ἄαγς οἳ Τιοί: 
Ώι6Υ Ὕετο ἀπίηκίπο, ου ποτο Ὀαγίης, 6 

ποτο αθ]]το, {1ο πθτο ραπΏπρ, ἴμογ Ὑετ 
99 Ῥι]άίπασ: Ῥιαΐῦ οἩ ἴπο ἄαγ πΊθη [οί πεηί οιῦ 

ἆτοπι Φοάοπι, ἔᾖε ]ιογά χαϊπθᾷ Άτο απᾶ Ὀτϊπιξίοπ6 

80 ἔροπη ἸθατθἨ, απᾶ ἀεδίτογθᾶ ἐλεπι αἲἲ: -Τηπ58 

π]] 16 Ῥο ἵη ο ἄαγ ον ἴπο Φοη οί πιαή 18 
81 τογοα]εά, 1π ἰιαῦ ἄαγ, Ἡθ πο βπα]] Ὦο οι {θ 

Ἰοιδε-ίορ, απᾶ Πΐς σοοάς ἵπ ἴμο ποτςθ, 1θὺ Ἰϊπι 
πού 60Πι6 ἄοππ {ο ἴα]θ {ῃθτα αθαγ; απᾶ ἵπ χο 
ΤΊΊΠΘΣ, Ἡθ πΠο «Λα! δε Ἶπ {μα Πε]ᾶ, 16ὲ Ἠϊπι πού 

89 {ατα Ῥαοκ. Ἐθπιαποευ Ἰοῦς πο. Ἴποσνετ 
88 εἸα]] Εθε]ς {ο 6ατο ΠῖΦ 116, ν{]] ]ο5ο {ἱ, απᾶ πο- 

84 ουος εἰια]] ]οβο ες 11ΐ, π]] ρυοδουνο {0,. 1 1ο] 
γου ἵπ Εναί πὶσ]ό σηΙ]] Ὃο Ίντο οἩ οπθ Ῥθᾶ; οπο 

36 πι] ϱο ἐαίοα, απᾶ ιο οἶλετ Ιδίι. πο ποπιαπ 

π]] Ῥο στἰηάϊῖης {ορεί]μεν; οπθ γη] Ῥο {ακοι, 
86 απά {ο οἴλοι Ιαί[. Απά αγ αηςπογτεᾶ απά 

. οιςρ 96 (Ε.Ψ.) ἵδ ποῦ Ἱπ ἴμθ (τοοῖς ἰαχί οἳ Ῥαρρίοι, Ἡ 
ἶ5 Ερυσ]οῦΒ, 

βαά {ο Πῖπι, Ὢμοτο, Ἰμοτά  Απᾶ Ἰο εδαῖᾷ {ο 

ἤνοπι, λογουου ο Ῥοᾶγ ὁ, ἄιετο πῖ] νθ 
εασίος Ὀ9 σαΐμετθᾶ ἑοσείμος. 

ΧΥΤΠΠΙ.--ΑΝΡ Ἰιθ αἶδο 6ρακο α ῬαταὈ]ό {ο 
Όιθια {ο ιο οπᾶ, ἐλαέ ἔλεν οπσΏί αἱ γαγς {ο ΡΤΑΥ, 
απιᾶ πού {ο [α]πέ; βαγΊης, ΤΠ6ιο πας ἵη α οίγα 2 
Παάσο πο {δαγθοᾶ πού ἄοά, πο τοσατᾶθά πιαΠ. ὃ 
Απά {μειο πας α νᾶον ἵπ {λαῦ οἳ ή; απά 5Ώθ 
πγοπέ {ο Ἠΐπι, βαγίπο, Ώο πῃθ Ἰπβίήσο οἩ ππίηθ α- 
ΥθΙΡΑΣΥΥ. Απᾶ Ἰθ ποιά πού {ον α υμί]θ; πι 4 
α[ιουπατᾶς 16 βαἱά πα Πϊπιφε]ί Τηουσι 1 
{δαν ποῖ ο, ποτ τοσαγᾶ πιαη, Υοῦ Ὀθοαιςθ ἵπ- ὅ 
ἄαοά ἐΠί5 πιᾶοι ἰτοιρο]δί]λ 1ο, 1 π]] ἆο Ίαν 

Ἰαδσθ, ]εςὲ 0Υ Ἡογ οοη ἠηπ8] οοπή ης εἶνθ 5]ου]ᾶ 
π/ΘΣΥ πιο. Απᾶ ιθ Τιοτά καἷά, Ἠθον π]αί ο ϐ 
ππ]αδί ]αᾶρο θαϊὰ; απᾶ τν] ποὺ ἀοά ο Ἰαςήσοο Ἱ 
ἴο Φὶ6 οἸοοῦ π]ιο οἱ ο Ἰϊπι ἆαγ απᾶ πἰσ]6, 
{ποισ] ο Ὀεανοίᾗ Ίοπρ ἵπ τθβρθοῦ {ο έπαπιξ ἶ 8 
{ς]] οι ἐιαῦ 11ο ΥΠ ἀδ ἴθπι Ἰαςᾷορ βρεθᾶ11γ. 
Νοτονί]μείθςς, πο {ο Ῥοπ οὗ πααη οοπιθί]ι, ση] 

Μο Ηπᾶ {αἱ οἳ ἐμο δατ{Ἡ 

Απά Ἰ9 βΡοκο 5 ραταὈ]θ {ο 50ΠΙ6 Ὑπο 9 
ἐταςέθᾶ ἴη 1λλεπιδε]νος ἐλαί αγ πετο τ]σ]ίέθοις, 

απᾶ ἀθβρὶοά οὔμοι. πο πιεητ Υοεπέ πρ Ἰπίο 10 
ιο {θπιρ]θ {ο ρταγ; 1ο ουθ α ῬματῖδοἙ, απᾶ {θ 
οίπθτ α ας-σαίμθτεν. ο Ῥ]αχίρορ «εἰοοά, απᾶ 11 
Ρταγοά Εἶναδ σέ Ππαβε]έ, Ο ἄοά ! 1 ἐλμαπ]ς ερ 
πας Τ απ πο Ἰῆκο οίπθν πιοὮ, οχίοτίοποτα, 

αη/αςί, αἀπ]ίοιοτς, οὗ 6Υοπ Ἠ]κο {]Πί5 {αχ-σαίμονον. 

1 {αδῦ πνίορ η ιο ποσῖς, 1 ρἶνο Εί]μεν οἱ αἱ 18 
ψ]ῖο] Τ αοαιήτθ. Απά {μο ἑαχ-σαί]οθταον είαπά- 18 
πρ {αν οϐ, γοπ]ᾶ πού 6Υοη ΠΕί πρ Ἠΐς ογος ἰο, 
πεατου, Ὀπί θηιοί6 οἩ 15 Ὀτεαςί, εαὔΐπο, Ο ἀοά | 

Ῥ6 πιετο Γη] {ο πιθ α εἶππεν, 1 16] σου, 145 πιαν 14 
ποπῦ ἄοπτ {ο Πΐ5 ποιςθ {η5ἡβθά ταίλεν εναν {11 

οἱ]ιετ; ἔοτ 6νθΥΥ 916 πο οχα]{θίῃ Ἠ]πιδο]ξ τν] 
Ῥο παπιρ]θᾶ; Ῥαΐἑ Ἡο πο Ππισ]εί] Ἰήπαςο]ς ον] 
ϱ9 οχα]{εᾶ, 

Απᾶ {μπογ Ὀτοιρηί {ο Ἠϊπι ἐῑλαῖν Ἱη[απῖς αἶδο, 15 
Ώιαῦ Ἡθ πιὶσΏύ {οασ ποια; Ὀαί ΐ5 ἀῑδοίρια, 
βθοῖπς {έ, τθἈπ]κθαᾶ {πεπι. δΒαέ οεεας, οα]]]πο 16 
ἴλοπι Το ἠίπι, εαἰᾶ, ῥαβεν πο 11ο οιΙ]άτεη {ο 

60πγθ Το πηθ, απά Τοτδῖά ἴοπα πού; {ος οἳ 5ποἩ 18 

819 Κἰπσάᾶοια οἳ ἄοᾶ. Τεα]γ, Σ 6αγ {ο 7ου, π]ο- 11 

α ϱΥ “οἰρηᾶίηρ 0 Ππιξε]έ, Ῥταγεᾶ ἔλας Μ ον Ρ 



πο ο το υπ. 

(βμα]έ -Ίαγο -ᾱ-- ἐαβαο 4η Άθαγθη 
28 {011 ού. πηθ. 

ΓΕΣΥ: βοττόψζα]ς 

: 26 τίσλος, οπίας Ἱπίο {πο Ἰάπρᾶσπι. οἳ ᾷοά[- 

-. 2Ί. τπηο, Ίο, οδη; Ὢθ. βάγοά 

σωκν Ῥοβερίς' π{μ σοα: ο 
. . η]μοπ Ῥοΐαυ βαἰᾶ, Ρολο]ᾶ πο: αγο, 1ος αἩ, απά 

- αμᾶ 1 Ἱπ. πο πνοσ]ᾶ {ο οοπιο΄οἴθγπα] 1ο. 
8. .Πμθῃ 1. ἐοοῖς, νθ ἴποῖνο -αείάς, απᾶ. δαῖᾶ ἴο 
. ναι, Ῥε]ο]ᾶ, πο. απο -ποΐης. πρ Μο: ὔόσαδα]οπη, 
3 Απᾶ αἱ]: ὅιο ὀήπος πον]έίοι Ὀγ- θις Ρτορ]ιοίς οοἩ- 
:οὐσπίπς Έλα Φου οἱ -πλαπ. ση]. 96: αοοοπιρ]φ[ιθᾶ. 

88 Του. 119 πΙΠ]. Ῥο ἄθ]μγονθᾶ αρ ἰο πο δαί]ες; 
-ἀπᾶ, πνη]: Ῥο. απθο]κθᾶ, απᾶ. »απβοᾶ, απά΄ αρίέέοα 

-98.ι οπ απᾶ Ἠασίηα βοοπταθά Λύπο, ἴιοΥ π] ρυῦ ]πι 
πο ἀρα Ην” Γ3πᾷ 11ο ἠμνὰ ἄαγ ο Π τίς αραΐη. 

84. Απά ἨποΥ πλάρσείροᾶ. Ί19Π6 οϐ ἔλορο Ώήπος.; απᾶ 

Ἱροτο, 1ά1ΦΗΥ πού ένο θμίπσς π]ίο] πγογο βΡο]οη. 
ο 88: ᾿Απᾶ 10  οςΊηΘ. ἴο -ρα55, ἴμαί 8 Ἡθ ἄτοη πθαν 
πο θυ]ομο, 8, θσίοία ῬΗπά τααα αἱ Ὦγ ἴμθ γ/αγ-ρῖᾶρ 

. οΥ “ο πού ππτάος ” ' 
.. το) « ο ααρνν) ἑπορίσᾶ 

7, 
ΝΠ] Ἴλορο. Υθ: 1. ας. 

γοι Γοξαῦ, Ἱορτίπο Εΐβ, βαἰᾶ.: 
μάπής, χει ϊοα ἸαοΚοςί οἱ 6 πρ; βο]]. αἲϊ ανα. 
α΄ Ἠαδέ απά -ἀἰθμήραίο {ο -λ: Ῥοοῦ;, ΏΛά. μοι. 

:9Ώ8 οοπιθ, 
ΞΑπᾶι ]ηρπ: 11 Ἠθατᾶ: ῑς, Ἠ6 Ῥοσαπίθ.- 

ο ο ο ̓οχοεοβ πο]γ τῖσολ, 
24 Απᾶ ᾖορα5, εοοίης Ἠήπι ́Όθσσπιο: ποιγ. φογτον ἑα], 
«ΒΑ, Εν σ]ιαξ ἀἱβιου]γ; η] Ίμοςο: πσΊιο. Ἠαπο 

Ρος. 1τ- 
«4β:θ88ἱοΥ, 4ος -ᾱ. οΏπηθ]. ἴο ᾳο Ὥνουσμ α- ηθφᾶ[6’ Β 

ο Έα {ου α τίοἩ πα {ο θηΐϱν Ιπίο {μο. Κῑπρ-. 
τωω96 -ἄσπι. οἱ οᾶ.: Απᾶ. Ώνοβθ. ο: Ἰοαγᾶ δὲ, βαἱᾶ, 

«Απᾶ: 19. καἰᾶ, Τ19 
τν ὀλίπρς πλῖος 426. ὀπροκα]ο ια 11ΘΗ, 819. . 

ΟβΙοἩέ ἂν “ρὰ λα πιαᾶο ιο γ]ιοίο. 
; ἠπηπιοςἰα{ο]γ. Ἰθ-τασθἰνοᾶ 15 εἱᾳ]ῦ, απᾶ [οἸ]οποᾶ 
Ὅΐο, β]οπ]θγίηρ Κο :-απᾶ αἳ] Όλο Ῥοορ]ο, 5οοίηρ: 
ου Έασο Ῥεαίςο 1ο οά, - 

99 απᾶ; {ο]οπος, τ1οο. Αάά᾽ 19:Ραἱά ο Ἔλοπι, Το], 
ο 1. βαγ 1ο. Φοῦ, ́ Ἔλοτο 18.0: 06: 11ο Ἰαῦα 1ος 
μ.ο ποιεθ, ο ρασθπίς, ον Ὀχθίβταν, ου π]ῇθ, οτ  οἑἠ]-- 

οι αθης Του ᾖιοι βα]κο οἱ {9 Κάπσᾶοπα οἱ ἀοά, π]ο. 

τη 3ο πι] πιοῦ-χθοείτο. πιρπή(ο]ά απ ολίς᾽ Ῥτοροι ἄπι6, | 

μας. βηγίης «γηΒ.: Ἰλᾶ ἆόπ {τοι {μαπι, οπά, 81οΥ 

θ:ασ]κοά πλαί 16 πιθαΏ{.. 

8805: οξ- Νασαγθίν 18. Ῥαδείηρ - Ὀσ.:- “Απά, Ίιο 88 
. βοιῄοά, ; βαγίάβ.- Ίεσας, . 6ο . οἳ Ῥατ]ά,- Ἴηγθ 

«ΣΩΘΓΟΥ :0Η: 106. 
3 οἈατόά | Λίπι {ο νο πί]οπέ; Όαέ Ἡθ οπ]οᾶ οπύ πιποὴ 

΄πιογο, Ώοα οἳ Ῥαν]ᾶ, μάγο πιθοΥ Οπ Π1θ. 
ο. «ᾷθ8ι8 έορροᾶ α΄ οοπππιαπᾶθά Ἠϊπι {ο Ῥ 19. το 

μπας ἀἹ. 

αγία, Ὅγμαϊ. σέ «οι. ἀμαῦ 1 εποπ]ᾶ ἄο {ος 41: 
μθο Ἱ-. “Απᾶ. 16. ᾳαἱᾶ, Τιοτᾶ, ἴναί, Τ. πια. τορθίτθ .. 

"Απά Φεεαᾶ εαῖᾷ ἴο Ηΐπι, Ἡθοθίγο {νγ 49 

Απᾶ, {ιοβθ Ὑλο ποηέ Ὄθίοτο, 80 

Ἆπά 40 | 

οι Ψ]θη. θ -οαπ1θ -ἨθαΣ, Ἡθ αεῖκοά Ἠΐπι, 

πηΥ. ΑἰοΏή,.. σ 
-Απᾶ 49. 

᾿κτχ. Απο Ἠο ο απἰοτοᾶ 2 6πΊομο, πη5 

ΜΒ. ροξείης - ἠτοπσ]ι ἅξ; απά -Ροϊιοῖά. {ᾖθγε τυας 3 

- Τη8 παπιθᾶ Ζασσοις,- Ὕ]ιο πας α ορῖεῖ ἰακ- 

αλῆλοτοῦ, απ. Ίο πας τίοἈ; απά Ἠθ. δοιᾳΏί ίο ὃἃ 
56ο Ίγλο «θειβ πας, απᾶ τοῖ οοπ]ά πού οἩ 8ο- .. 

οστό οξ ιο ογοπᾶ, {ον 9 παδ βπιαΙ1 ἴη βίαΐητθ. 
Απᾶ Ἡθ 1απΠῬείοτο, απᾶ ο] πιρθᾷ  γοβπαογθ-γοο . 4 | 
{ο 969 Ἰήπι; 165. 19 γα αὈοπέ ἴο ραβς Έιαί αγ. 
Απᾶ πρι Ἴοεις οαπιθ {ο 416. ρ]αοθ, Ἡθ ]οοκοᾶ ὅ 

πρ. απᾶ ΡΑΠ Ἰήπι, απᾶ φαΐ -ἴο Ἠήπι, Ζαοσλοι», 
«πηᾶΚθ Ἠὰςίθ, ἀπᾶ οοπιθ ἄοπα {ου ἰο-ᾶαγ 1 πιιδέ 
τομια]ή {π ΒΙΥ Ἀθιςο, ́  Απᾶ [ο πιαζο. Ἰιαςίθ, αηᾶ -6..᾽ 
οαπθ ἄον, απᾶ «τθοθἰγθᾶ Ἱ]πι 1ογΙἩγ. Απά Ἱ 
πἩθῃ πο βα!ν ἐέ, 1116Υ. ΑΠ πιατπιατσά, παγίπο, 116 
Ἱαίβ σοπὸ Ἱπ' ἔο ]οᾶρς πλ ο αἰπ{α] πια. Απᾶ 8 | 
Ζ4ο6ποις εἰοοᾶ αρ, απᾶ εαίά {ο πο ]ιοτᾶ, Ῥο- 
᾽πο]ᾶ, Ἠουᾶ, ἴ1θ Ἠα]Ε οΕ ταγ Ροβεερείοης 1 αἶνο {ο 
Όιθ Ῥοο», απᾶ 1 1 Ίανο {αζον. αηΥ ἐμίπο {οπη 
ΔΏΥ 936 ὮΥ {ταπᾶ, 1 τοβίογθ Τουσ[ο]ᾶ. Απά 9 

41 1 εδς βρἱᾶ {ο πι. Το-άαγ εα]ναίίου Ἠαίμ οοπιθ 
«0ο «λίς Ἰοαδθ, Ώθσαιδθ 1 αἶςο ἶ6 α 5οη οἳ Αὐτα- 
Ἠαπῃ,  Έοῦ ο Φοη οἱ πα Πα] «οπιθ {ο βθθῖς 10 
απά {0 ἐατθ ἐλιαί τλ]ο] πας ]ο8ἳ, 
.Απά πμεῃ {1ο -Παά Πθατά {Πῖς, Ἰιο. νγοηί ον 11 

ἰο αρθα]ς α ραταβ]θ, Ώθοαιβθ Ὦθ Ίνας Ώδαν 0 θγι- 

"Αα]οπι, οπᾶ 11ου ἰμουσλί ναί {Πο Ἰήπαᾶοπι οἳ 
αοᾶ που]ᾶ Ιπιπιθά]αίθ]γ αρροαχ, ο βοῖᾷ νθιο- 19 

1096, Α. ορτίαἰπ΄ ποῦ]σπιαν. ποπ ἱπίο ο ἀἰρίααί 

οουπίτγ {ο τεοεῖτθ α Κϊησᾶοπι, απᾶ ἴο γθίπτη, 
Ἀπά 39 οα]]θᾷ {επ οἱ Ἠϊβ εετγαπί5, απᾶ ρατο 18 
Όιοπα ἔοα ρουπᾶς, απᾶ δαϊᾶ {ο ἐλθπι, Τταᾶο «111 Τ 

οαρίης σ. ο αμᾶ- Ἱιθασῖηρ. 8. ς σποπᾶ Ῥαφαίπα 41οηᾳ, 86 . Ἱ 
Απά 419Υ. ἐο]ᾶ Ἠΐπι, 91. 
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απᾶ 1ο τνας α Ὀαπιατίίαη, Απά νοξ1ς, αησπειίπο, 

εαΐίὰ, Ὢους ποῖ ἐ]ιο ἰσπ οἰοαηςοᾶ Ἰ Όταέ πηετο αγε 

ἔμο πῖπθ. Ἴλοανο ἔἶθτο ποπθ Τοπ {ο τοίη, 

απά οἶτο σ]οῦΥ {ο ἄοᾶ, οκοερί 15 βίναπσου 2 

Ἆπά Πο δαῖᾷ {ο Ἠήπ, Πΐκο, οπά ἄερανῦς {1 (αϊ(Ἡ 
λαὐλ 5ατεά ἴιορ. 

Άπά Ῥοΐης αξ]κοᾷ ὮΥ ἴἶιο Ἐμανίσθος, π]οη. ιο 

Κποᾶοπι οἳ ἀοᾶ ποιυ]ᾷ οοπιο, Ἡθ απβποτεᾷ 
ὤνοπι, απᾶ. σαῖᾶ, Τ]ιο Ἱήησᾶοπι οἳ ἄοά οοπιοίἩ 
πού πλ οὔεογγα Μον» πουν η] νου 5αΥ, 1ο- 

λο]ά Ἰονο! οἳ, Ῥο]ο]ά, {]οιο! (ον, Ὀο]ο]ᾶ, τμ 

Ἰήπσᾶοπι οἱ ἄοᾶ ἵ5 απιοῃσ ΥοΆ. Απά Ίο δαῖᾷ 
ἰο ἴιο ἀἰδαῖρίας, Ώαγς ππὶ]] οοπ16, Ἡ]οι γο τν] 
ἀθδίγο 1ο 5606 οπθ οἱ ἴμο ἆαγς οἱ ο Φου οἱ 
Ἠη8Η, θά Υο ]] πο 6ος 1{. Απά {αγ π]ὶ βαγ 
{ο γουι, Βομοιά, Ἱοενο] ον, Ώομο]ά, Πιεγοί σο πού 

αξίου ἔλεπι, που Το]ἱοὶ ἐλεπι. Ἐον α5 ἴἶο Πσ]ιί- 
πῖπς Παδλίης οί οἱ {9 οπε ρατὲ ππάον Ἠσατοι, 

ΕμΙπθί] {ο (ο οί]θυ ρατί ππᾶον Ἱδατοη, 5ο π1]] 

ἴιο Θοι οὗ π]αη Ῥο ἵα ηῖ5 ἀατ. Ῥιἱ ἄνδί ο υηαςί 

β1ΠθΥ ΤΠΑΠΥ Ἰλήησς, οπᾶά Ῥο γο]εοίθά Ὦγ 5 

ᾳοπογαΒοι. Απάᾶ αβ 1ὐ ἵνας {π ἐὴο ἆαγς οἳ Νοαῇ, 

8ο ψΙ]] 16 ϱθ αἱξο 1π {ο ἆαγς οἱ έιο Θοη οἱ ππδη. 
Τ]ιογ πονο θα πα, έΠογ ποιο ἀπίπ[ίπο, Όιογ 
πογο πιθισγίης Ἰψϊνορ, {1οΥ ποιο οἶτοι η πιαὶ- 

γασο, 01] ιο ἄαγ ἰμαί Ἀοα] οπίανοά {1ο ας, 
Απά {ο ἤοοά οσπιθ, απά ἀοξίγογοά έλεπι ο. τιν 

Ί]κο πιαππος αἶδο αξ 1ΐ πας ἵπ ο ἆαγς οἱ Του: 

Ώιθυ Ὑογο ἀν]π]άπα, Ώου Ἴοτο Ῥήγίπο, ἴ1οΥ 
πογο 5ο]]πο, Ίλι6γ Ὥστο Ρραπίης, μου παιο 
Ῥωάϊπς; Ῥαῦ οἩ ιο ἄαγ Ὑλμοη Πού πποπί οαῦ 
βοπι βοᾷοπι, ἐλε Ἱιονά ταϊπος ᾖνο απά Ὀγπιδίοηθ 

{γοπι Ἡθανθ, απᾶ ἀοξίγογοά ἔλεπο αἱ: πας 
τν] Τδ Ὦο ἵπ ὧιο ἆαγ ου ἴλο Θοη ος 11απ. 15 
χοτοα]θᾷ. ἴπ {λλαί ἆαγ, νο ὕ]ιο λα ο οἱ τις 
Ἰοιδο-ίοΡ, απά 5 αοοᾷς ἵπ ο Ἀοιςα, 1οῦ Ἠ101 
ποῦ οοπθ ἀοπη {ο ἰίακθ έμοπα αιὐαγ; απᾶ {η Ηκο 
ΠΙαΏΠΘΝ, Ἀθ Ίο «ᾖαΙί ὂε Ἱπ ἴπο Ποιά, 1ο Ἠ]πι πιοῦ 

ἑάγη. Ῥασϊς.  Ποπισοσρος Τούς ανα. Ἴιοσγου 
λα] εθοῖς ἰο 6ατο Ἰ]ς 110, πνΠ] Ίοξο 1ῇ, απἆ πηο- 

61ου ενα] 1οβο Ἰής Π{ς, απ] Ῥνοδφςγνο 16. 1 1ο] 
γοι ἵπ αῦ πὶρ]ξ π]] Ὃο πο οἩ οπθ Ῥεᾶ; οπο 
η] ὃο {ακοπ, απᾶ ἴιο οἶλμοιν 1Ι6[σ. νο ποΙιβη 

πν]] Ῥο σν]πᾶῖης {οσθίμον; οπο 1 ϱο ἑαοῦ, 
απά ο οἶλοι Ἰοῦ Απά Όπου απθεγοά απἆ 

5 Τοιβο 96 (1..Ν.) ἵς ποῦ ἵη ἐς γοοῖς ἐοχί οἱ Βαρείεν, 16 
ἵ6 αρισίοἳ1, 

εαϊᾷ {ο Ἰήπι, Ὢμους, 1μοτά Απᾶ Ίο εαῖᾷ {ο 

ἴπθπι, Ἡμενενεν ἴμο Ῥοῦυ ᾖ, ἴμειτα πν]] με 

οαρ]ος ο σαΐλμοτοᾶ {οσεί]ιοῦ. 

ΚΥΤΙ.- Ανο Ἡς αἱεο 5ρακο α Ῥαταβδίο {ο 
Όποια ἴο ἐῑθ επά, ἐλαέ έἔλοι ουσ]Πέ αἱγγαγς ἴο ΡταΥ, 

απά πο {ο ζαϊπό; σαγίπα, Τµουο τας η α οσα 

Ἰηᾷσο πο {σατοᾶ πού ἄοᾖ, πον γαρατᾷσά πιαη. 
Απά λογο Ίγα5 α. ΥΙάοΥ ἵπ ἴιαῦ οί απᾶ δα 
γγοπέ {ο Ἰήπι, βαγΊπα, Ώο πιο Ἰαδίίοο οἳ Ἠι]πο αἴ- 

ΥΘΙΞΑΙΥ. Απάᾶ Ίο ποπ]ά τοῦ {ορ α γ]]ο; Όπί 
α[ίομγανάς Ἰς σαϊά Πῖη Ἰηπιξο]έ, Τοπ] 1 
θαν ποῦ ἄοᾷ, πο. 1εσατά πιαἩ, Υοέξ Ὀδυαυδο {η- 
ἀοσα ἀιί5 πιάου ὑτοιυ]οί πο, 1 π]] ἆο Ἴθν 

ἀπδίσα, 1ο5ὲ ὮΥ 1θυ οοπέίπια] οοπιῖπα 5η9 5ου] 
ἩΘΑΤΥ Ἀο.. Απά ἴλο ]μογά φαἷᾷ, Ἠσαν ναξ ια 
πηῤαθέ ἠπᾶσο εἰ]; αιᾶ ση] πο ἄοά ἄο /ηδήσο 

το μὶ5 οἱοοῦ πο ου ἴο πι ἄγ απά ποιό, 
Ποισ]ι ο Ῥοαγοίὰ Ίοης 1π 1αδροού {ο ἐῑθιι 1 
{ο]] τοι {λα ἴνο αν] 4ο ἔἶιοπι Ἰᾳδιος βροοᾶ!1γ. 

Νανοτἑ]οῖθας, πνἶιοι ἴἱιθ 3οπ οἳ πιαπ σοπιοί], τν] 

πο Ηπά {αἱ οἩ ο εαν ζ]ι 3 

Απιά θ εροκθ 1915 Ρραναδίθ {ο 8οΠιθ Ί]ο 
ἑπυξίοά ἵπ (μεπιδο]νος ἐμαί {6Υ ευο τήσ]ίθοιις, 

απᾷ ἀεερῖεοά οἴμοιδ. Ίντο πιθῃ Ἱνοπί πρ ἰηίο 
Ώχο {ειπρ]θ {ο Ῥνα7 ; 116 9η α ῬΠαιῖςθβ, απά Ί]θ 

οἴ]ον α {ακ-σαίμονεν, ΊΤπιο Ῥμανίσου «δἰοοᾶ, απά 

Ρταγος ἴλς αν εὰ Ηήπιξε]Η, Ο 6ος! Τ ἠναπ]ς ορ 
Ὠιαῦ 1 απ. ποῦ κα οίμει 116, θχἰοτδοΏςτΒ, 

πη]ασί, αἀπ]έθυςις, ος 6Υοι 16 ἐῖς {αχ-σαίμοτου. 

Ί {πεδῦ Ὠνίοο 1η ἴμο Ἰνουῖς 1 σίνο {ον οἳ αἰἱ 

Ψ]ήο 1 αοπήτο.. Απά ἴἶιο ας-σαἴ]ονςν βίαπά- 

ἵης (αν οἳ, που]ά ποῦ 6Υθη ΠΗΕῦ πρ 1ή5 ογος ἴο. 
ἨθανοἨ, Ὀπί 5πιοίο οἩ 5 τσαςδί, δαγ1ης, 0 ἄοα | 

Ῥο πιθτοί [η] {ο π1θ α εἶππου. 1 {οἱ} γοι, ῖδ πια 
φοηῦ ἄονπ {ο 5 Ίοιςο Ἰπςα[εςὰ ταί]ιον ἔαη ἰλθ 

οἶμθς; 10Υ ΘΥΕΙΓΥ οηθ πο οχθ]{ο]ι Ἠπηβ6]Ε σν]] 
Ῥο Πιπ]εά; Ῥαέ ηο πο ΠπιὈ]θί Ἠήηςα]{ οπ11 
υο οχα]ζεᾷ. 

Απᾶ ἴπ6γ Ώτουσ]μό {ο Ἠίπι ἀῑοῖν η{απές αἱρο, 

Ἠλαί Ἡς τησ] ἐοπο δια» Ὀαί Ἰ5. ἀἰδοίρί6ς, 
5οοἵης {έ, τοἈπ]κοᾶ {λοτα. ἘῬπί οεραβ, οα]]πο 

ἴδια το ἠάπι, ξεαᾶ, Φαῇᾶθυ {16 Π16 ομΙάτεη ἴο 

οοπιο {ο πιθ, απά ζουρὶᾶ {παπι πού; Του οἱ βα6ἳ 18 
Ώιθ ΚΙησᾶοπη οὗ ἄοά, Τ3211, 1 5αΥ {ο 7ο, Ἡπο- 1 

α ϱΥ “Ωσηᾶΐπς Ὁτ Πηδθ]έ, ρταγεᾶ ἔπις ” 

10 

11 

15 
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οπου εἶα[] ποῦ τοσθῖτο ἴῑιο Κάπσάοπι οἵ οά Π]κα 
α Πο ομ114, ΥΠ] Ὁγ πο πΊσαης οπίθυ 1πίο 15. 

16 ἍΑπά α σοτίαἶη τα]ον αδ]κοᾶ ΠΠ, βαγΊπο, ἄοοᾷ 
Τοασ]ᾗεν, π]ιαί εἸια]1 1 ἄο, ἐο ἐπ]γονῖς οἰουπα] 11{9 3 

19 Απά «σεις βαῖά {ο Πάπα, 1γ σα]]οξέ οι πιθ 
ᾳοοάᾷᾗ Νο οπθ ὁ ϱοοᾷ, οχοθρῦ 96, ἐᾖαί ἐς ἄοᾶ. 

20 Ττιοι Ἰεποσταςί ἴ]ιο οοπιπιαπάπιθπίΒ, Ὦο ποῦ οοπι- 

πηξ αζπ]{ουγ, «Ὁο πού Ι41, Ὀο ποί είθα], Ώο ποῖ 

Ῥθας {α]εο {θδήπιονγ, Ποπου {4 {πΐμον απᾶ 6 

2] πιοίμον. Απά Ἡθ δαἱά, ΑΗ 1ος ατα Ι ἹΚορί 
22 Ίοπι πι τοπίῃ. 

{ο Πῖπι, Υ6ῦ ἴμοι Ι4οζεςέ οηἙ εήπο ; 5α]1 αἲ] εἶναί 
Ώου Ῥαδῦ απά ἀἰδαριίς {ο ἴ]ο Ῥοου, απᾶ ποια 
α]ς Ίατο α ἴνθυδατθ ἵη Ἠθατου; απᾶ οοπιθ, 

28 {ο]]οψ τι. Απά πλσπ ιο θατά ἐς, Ἱιο Όοσππιθ 

σοτγ βοιχοπ{1: {ον 9 πας οχοσθάίποαΙγ το], 
24 Απᾶ «/εδας, 5εείηρ Ἠϊπι Ῥεοσπιο τουγ δοττοπ/{], 

εαϊά, αι π]αῦ ἀἰΠιου]ίγ τν] Έωοξο πο Ίαγο 
2ὔ τίσ]ας, οη{θτ {πίο {16 ἰποάοπι οὗ οσα! Έου 1ὐ 

16 οαςίεν {ον α. οπΠηθΙ {ο σο {νοισὴ α. πθος[α”5 
γα, ἴιαν {00 α 10Ἠ πι8η {ο οπίου Ιπίο ἴμο Ιήης- 

36 ἄοπι οἳ ἄοά. Απά ἴμοεο Ὕ]ιο Ἰθαγᾶ ἐξ, εαἰᾶ, 

ϱἵ ἼΝ]ιο, ἴἼθι, ομπ Ὦθ εανοά Απᾶ Ίο οαῖᾶ, Τ]6 
Όμηπσς πλίομ. αἲς Ἰπιροξβδῖρίο ΙΙ 11ος, ατθ 
Ροβείδ]θ πμ ἀοά, 

95 πιο Ῥοΐον σαῖᾶ, Ὀο]ο]ᾶ πο Ἱανο 16ος αἩ, απᾶ 

29 απά Τοἡογοά ἴποο. Απά Ἡθ ραϊᾷ {ο ποπ, Ττηἱ, 
1 δαγ Ίο τοι, ἴμανο ἶδ πο οπθ πλο Ἱαίι 16[ς 
Ίος, οἳ ρανσπίς, οἳ Ῥνοίμτοη, ο 118, οἱ οή1ᾶ- 

γθη, {ΟΥ {116 βακο οἱ ένο Ιηρᾶοπι οἳ ἀοά, π]ο 
50 τν] ποῖ χθοσῖνο τη {οἱά ἵπ Οίς Ῥχοδοπύ πια, 

απᾶ ἵτπ 16 ππογ]ᾷ Το οοππθ εἴοτπα] 6. 
81 ' πει Ἱιο {οοῖς 6ο ἐποἷνο απἰᾶς, απἁ εαὶᾷ {ο 

1μθιη, Ῥομο]ά, πο αγθ σοΐπο τρ {ο οοναξβα]οπι, 

απᾷ αἲἱ ιο ἄλπος αν θίοι. ὮΥ ιο Ῥτορ]οίς οοἩ- 

οονηῖπα ἴμο Θομ οΓ πΊαη ΠΠ] Ῥο αοσοπιρ]]ιοᾶ, 
92 Του Ίο υἰ ο ἀο]τετοᾶ πρ {ο {ο (ομῆ]ες ; 

οπᾶ π]] Ῥο πιοσκθά, απᾶ ναβτδοᾷ, απά αρἱ(ίέοτ. 

ὃδ οἩ; απᾶ Ἠανίπο εοοιγσαᾶ Λύπι, Όιου χνῖ] Ῥιιῦ πΐπι 

ἰο ἀοαίμ; απᾶ ιο Οηγά 44γ 19 ση] το ασαἲη, 
84 Απά Πιαγ απάσιείοσᾶ ποπο ο ἴιαρο ὀμίπος; απᾶ 

Οδ βαγίης αςδ Πάάσοπ «οιη {λοπι, αλά {1ιΥ 
Κπον πού 1 (ήπος π]]ο] τους 5Ρο]οῃ. 

ὃδ Απά 1 οσα ἵο ῥρα55, ἰμαῖ α5 ο ἆναν 11ο}: 
οουἱσο]ο, α ορρίαῖα Ὀμπά πια εαὐ Ὦ} ἐιθ πναγ-εἰᾶς 

ᾱ ϱΥ “ Ὅο ποῦ πιατᾶος ι 

5 ο) «ελαπιοβ]]γ ὑτεαίοᾶ 

Απᾶ ὧοεας, μθατίηρ ἐ1ῇ5, δα] 

Ῥοσσῖπο; απᾶ Ἱεαχ]ησ αν ονοπά ραδδίηρ αἶοπα, 96 
θ αδ]οᾷ π]αί 16 πισππύ. Απά {μα οἱά πι, δτ 
1ο5ις οἳ Ναζατοίι {5 Ῥαβοίησ Ὦγ. Απά ιο ὃ8 
Εμοπίος, δαγΊπς, «θδιδ, 5οπ οἱ Ῥανίά, ανα 
ΙΠΕΓΟΥ ΟἩ πιο. Απᾶ Ίμοσο Ὑ]ο ποπ Ῥείοτο, 59 

ομαχρεά Ἰήπα {ο Όο εἰ]οπί; Όπό Ἱθ ον]οᾶ οπξ 1ΗΠΟ] 
πιοτθ, Βοη οἱ ΠΏανίᾶ, πανγθ ΊΊΘΓΟΥ οἳ πθ, Απά 40 

665ις 5ἰορραεά απά οοιηπιαπάθᾶ Ἠάπι {ο Ὦο 16ᾷ {ο 

Μπις απᾶ Ὑλθπ 8 Ο08ΠΊθ ηθαΥ, ο αδ]κοά Ἠήτη, 

βαγίπο, ]ιαῦ πό ἔἶοα ναί 1 εἸοπ]ᾶ ἄο {ον 41 
Ώιθοῦ Απᾶ ο βα]ᾶ, ]μονὰ, λαῦ Τ παν τορθῖνο 

πιγ δἰσὴζ. Αγά 5 6εη5. παᾷ το Ἠϊπι, Ἡσοείνο ἐν 42 
βἰσ]έ; {πγ {αι Παίι πιαᾶο ἴθ Ἰμοὶἰθ. Απᾶ 45 
Πηπισθἱα{ο]γ Ίνα γοοσῖγεά 5 εἰᾳ1έ, απά {οἡοιγεά 
Βίω, ο]ομ]ῇ]ας ἄοά: απἆ α]] ιο ρεορίο, βθοίπς 
τὲ, ᾳαγ9 Ῥταϊδο {ο ἀοᾶ. 

ΧΙΣ.- «Απο Ἠο, Ἱανίπς οπἰοτοᾷ οθυἶσιο, πας 

πγα5δ ραβείης {]τοισ]ι τά; απᾶ Ὁδ]μο]ᾶ έλεγα τυας 3 
ἃ πΊαι παπιοᾷ Ζα4οσµθυς, Ίο πας α. Ομ] ἴακ- 

σαΐμοτοτ, απά Ίο πνας τομ; απᾶ Ἰθ φοιρ]έ ο ὃ 
860 ἩΠο 6815 148, απᾶ γοῦ οου]ά πού οἩ αο- 
οουπέ οὗ ἴλο οτοπᾶ, {ογ Ίο Ίγας βππα]] ἵπ βἰαύανθ. 

Απά 9 γαἩ Ῥο[ουο, απ ο πιρθᾷ α 5ΥΟΒΠΙΟΡΟ-Ίθο 4 
{ο 560 Ἱΐπι; {ος ιο πας αὈοιό {ο Ῥαςς ας τυαγ. 
Απά Ψ]θη ὦθδι οππιο {ο ἴἱο ρ]ασς, ο Ιοο]κοά ὅ 
πρ απᾶ δ.σ πα, Απ παϊᾷ {ο Ἰήπι, Ζαοσμοῖς, 

πια]θ Παξία, απἆ 60Π16 ἄονη; {ου ἰο-ᾶαγ 1 πωπδέ 

χοπιαῖη 1π {ΗΥ Ἀομςξο, Απά Ί1 πιαᾷο Ἱναρίο, απᾶ ϐ 
ο8ππο ἄοσα, απᾶ χοροϊτοᾶ Ἠϊπι Ίογ/(α1γ.  Απά ἸἹ 

π]ιει 1οΥ εαὶγ {δ, 1Π16Υ αἲ] ηγανηηγος], δηγίπα, Ίο 

παζἩ. σοπο Ἱπ {ο Ιοᾷσο π]]ι α εἰπδα] ππα3. Απᾶ 8 
Ζαοσο]Ἱος 5ἰοοᾷ ἹΡ, απά εαῖᾷ {ο ιο Ἰιοτά, Βς- 
μο]ἀ, Ἠσχά, ιο Ἠ81{ οἳ πι ροβεθεείοης 1 οἶτο {ο 

{ο Ῥοου, απᾶ 1ξ Τ Πανο ἰακοη αΠΥ ης {01η 

ΔΏΥ 036 Ὦγ {απᾶ, 1 τοδίοτο {ουγ[ο]ά. Απά 9ϐ 
16515 δη]ᾷ ο Ἠ1π], Το-ζαγ βαἱναίίοι Παί] σοπιθ 

το μία ποᾶςο, Ῥοσβηδθ Το εἶσο ἶ5δα 5ου οἳ ΑΡυὰ- 

παπι. Έον ο Φοι οἱ πια ]α[] «ΟΠ1Ο ἴο βθοῖς 10 

απᾶ 1ο Εαγο {ιοί π]ήσ]ι πνας Ιοςέ, 
Απά Ὕμον 416Υ ια ουν οί, Ίο ποπῦ οἩ 11 

ἰο 8ροα]ς α ραγαὈίο, Ὀδοαδο Ίο Ίν45 Ἠθα} ὦογιι- 
εαἱοη1, απᾶ {1ου ἐλοπο]έ {λαῦ ἔ]ο Ἰϊποᾶοπι οἳ 
ἄοά ποπ]ᾶ ἸπιωιοβίαίθΙγ αρροαν. ο δαἷά ἐους- 19 
ἴογο, Α. οοτίαϊπ ποβρίσπιαα ποπ Ἱπίο ο ἀῑδσίαπί 

οουπίγ {ο τοεῖνθ α ἸΠπσάοτα, απᾶ {0 τούηνῃ, 

Απά Ἡ9 οα]]οά δη οἳ Ἠ5 εογγαπί, απᾶ σατο 18 
Ἠπθιι {6η ροιππάς, αιιᾷ σαϊᾷ {ο σπα, Τγαᾶο {11 Τ 
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14 οοπιο. Επό 5 οἱ ήσοπα Ἱαϊοά Ἠῆπ, απά 5ουὗ απ. 

οπιρας5Υ αίίθν Πΐπι, βαγίησ, Ὦ ο π]] ποῦ Ίανο 
15 1ς πιαν τοῖσι 9Υ6Γ Ἡδ. Απά έ οιπ]ο {ο Ῥα5ς, 

πῃοη ο τούατπος, Πανίης τοοθἰγθά ο Ἱείπσ- 
ἀοπι, λαό Ἰς οοπιπιαπάθά 1οδο πογγοηίς {ο Ῥο 

σα]]εά ἴο Ἠΐπι, ο ν]ιοπι 19 σαγθ {ο 1ΠΟΠΟΥ, ναί 
16 πῃοΠ6 Ἰπου π]λαύῦ θαο 1αᾶ σαϊποά Ὦγ ἰναᾶ- 

16 πο. Τ]ον ἴιο Πτδῦ σαπιο, δαγίης, 1μοτᾶ, ἴἩτ 
17 ρουπᾶ ναί σαἱπθοᾶ ἴσπ Ῥομππᾶςβ, Απᾶ Ίιο βαἱᾷ 

το Ἰάπι, Ίοᾗ ἄοπο, σοοᾷ βεγναπ6/ Ῥθοαιςθ 

Όλοι ᾖαδῦ Ὄσου {α1Μ{α] ἵπ α ΥοΥΥ Πθ]ο; παγο 
απ]οτ]{ οὖεΥ θα οἱ46. Απᾶ ἴο βθοοπᾷ 

οπ1η6, 5αγΊπς, 1μοτᾷ, 11 Ῥοππά Ἰαῦι οαἱποᾶ Άγθ 
19 Ῥοαπάβ. Απᾶ 19 ραϊὰ αἱξο {ο Ἠΐπι, Βθ6 οι αἷξο 
20 ονογ Άτο οἱ ήθ. Απά αποίµαν ο8πιθ, 5αγῖης, 

Ἰμογᾶ, Ὀε]ιο]ᾶ, Άσε ἐς Τγ Ῥοαπᾶ, π]οι 1 Ἠατθ 

21 Καρὶ 144 αρ ἵη ἃ παράν: {ον 1 [θανθᾶ {μοο, 

το Ῥεσααςο ἴλιοι ατί απ απδίογο ΠΑΣ: ἴλοι {α]κοςέ 
αρ π]αί οι αἰάδί πού ΙαΥ ἄονπ, απᾶ τοαροςί 

25 π]αῦ οι ἀῑάδί πού 8οἵ. Απάᾶ Ἰμο εαῖᾷ {ο ΠΠ, 

Οτί οἳ Ἐμπο οπἩ που Τ πι] Ἱπᾶσο ἐλσο, 

ψ]οκοςᾷ 5οτγαπξ{ μοι Κποπθεί Ὠιαί 1 πας απ 
απδίοτο της, {ης πρ σγμαῖ 1 ]αϊᾶ ποί ἄοπη, απά 

28 χοαρίπσ ψ]ιαί ἶ ἀἷά πού 5ου; ΥΗΥ, {οι, ἀῑάςε 
Όιοα πού ραῦ ΤΙΥ ΠΠΟΠΘΥ Ἰπῖο ο Ἰαπίς, ἠιαί αἱ 

ΤΙ οοπιῖπο Τ πολύ Ἰανο οκασοίοᾶ 16 αγ] Ππίου- 

24 δεῖ Απά Ίο βα]ᾷ {ο 1Ποβο πιο δἱοοᾶ Ὦγ, Ταχο 
ἔνοπι Ἠπ 6 Ῥουπᾶ, απά σἶνο {6 ἴο Ἰάπι πο 

25 Παζ ιο ἴθη ροππᾶδ, (Απᾶ ἴμογ εαἱᾷ {ο Ἠήπι, 
26 Τωοτά, Ίιο Ἱαί1 {ου ρουπάδ.) Τον 1 6αγ {ο τοι, 

Τ]μαξ {ο 6Τ6ΙΥ ο9Πθ6 πᾗο Πα, ποτ η] ο 

αἴτει; απᾶ {τοπι Ἠίπι π]ο αλ ποί, 6ΥΘθη πα 
2ἵ ο Ἱιαῦμ Ὁπ]] ὧο ἴαίκοη Όοπι Ἰήπι. ἙῬπή 6]μορθ, 

πιπο ΘΠΘΠΙ65, πο ποπ]ά ποῦ µατθ πο τοῖσῃ 

οτος ποπ, Ὀνήπο Ἠ1ήμου, απᾶ 5ἶαγ ἐλοπι Ῥο[οτο 

26 Ἰθ. Απᾶ Ιαγίπσ 6ροζκοι {λοςδο μίπςς, 16 Ίνοπῦ 
ος Ὠοίοτς, σοἶπα πρ {ο ο. ετήδα]οπη. 

29 Απᾶ ἵδ οςπιο {ο ρ888, 45 16 ἄνοιφ πας {ο 

Ῥείμρμασο απᾶ Βείλαγ, αὖ {πο πποιπ{ σα]]6ςά ἐλε 
πιοιιπέ οἱ Ο1ϊνος, Ἱο 5οπί {ουν πο οὗ Πρ ἀϊς- 

80. αἲρίθς, βα/1πο, (πο Ἰπίο {19 ν]]]ασθ οΥ6υ αραἰηδί 

401, Ἰη. ὙΠϊολ, 5 Υο οηίθυ, Σο πν]] Ππά α οο]6 

θά, οπ ΨΠίοι πο τΠ8Π 6Υ6Υ εαΐ; Ίοοςδθ Ἠϊπι, απά 

81 διά Πήπη ἐο πο. Απά 1 απ7 οπθ αθοίμ τοι, 
' ΝΗγ ἆο ο Ίοοδο ἠίπιρ να εἶα]] γο 5αγ Ίο 

80 Ίηπι, Πο Τιονᾷ Ἰαίλ ποσά οϐ Πάπα, Απᾶ 1]οδθ 

ο Ί6υθ 5οπύ {ογὔἩ, ποπῦ α αγ, απ {ουπά 44, 

88 616η αδ 6 Ἰαᾶ ϱαῖᾶ το {θι, Απά αῦ ἔμ6υ Ίγοχο 

1 οο 

Ἰοοβίπο Ίιθ σο]6 {1ο οπγηστς οἱ 1έ βαϊᾶ {ο {λοπι, 
ΊΨΊιγ ἆο ο Ίοορο ἴ]ιο οσο” ἍΑπά 11ογ εαἱᾶ, Το δ4 
Ἱωοτά Ἰαῦλ ποοᾶ οἱ 1. Απά ἴμου 1θά Πήπη {ο 36 
ᾖο5υβ” απᾶ Πανίπσ οαδύ {μοῖν ον σατπΙΘΗί5 ΟἨ 
ιο οο1{, 16Υ 5θῦ 76515 οἨ ὑπ. Απὰ α5 ο πνοηί, 56 

Όμου ϱργοσᾶ ἐιοίτ ραχπιοηίς {Π {11 αγ. Απᾶ ας δΊ 
119 Ίγ8 ποπ ἁταπῖπς πθαχ αἱ {ο ἀθδοθιιῦ οί {ιο 

πιοπηῦ οἱ ΟΗνας, νο π]ιο]ο απ] Ωἰπᾶο οϐ {ιο 

ἀἱδοῖρ]οβ Όεσαη {ο το]οίοθ απᾷ ριαΐδο ἄο πνἰθ]ι 
ϱ ]ομά τοῖοθ {ον αἲ] {ιο πηϊσ]{γ που] ση]ίο] 
Ώιου Ἰιαά -566Η, 5αγῖμᾳ, Ρ]εςβοᾷ ὂε ιο Ἰάπο Ἠγ]ιο 88 
οοιηθί {η ἴ1θ παπι οἱ 11ο Ποτά! Ῥοαςο ἵη 
Ἰθαγθι, απά σ1οΥ ἵη ἐλε Πὶσ]οδει Απᾶ 6οπιο 99 

οἵ ἴιο Ῥ]ανίεοςς {οι απιοπς ἴμο ονοπἆ βαίά {ο - 
Ἠΐπι, Τοδσμον, τθρι]κθ {αγ ἀδοῖριος. Απᾶ Ίο 40 

θπ5ογθά, απά εαϊά {ο {επι 1 {6]] του ναί 1 

Έιθβθ βοι]ά Ὦα κἰ]οπῦ, {ο βίοπος υγοπ]ᾶ ἵπη- 

πιθβἰαίαο]γ οἳγ οι. Απά αξ Ἱο τον ηθαν, απιᾶ 41 

Ῥεμο]ά Ώιο οἱζγ, ιο παρί οσον Τί, βαγίπς, Ο, ἐιαί 49 
Όιοα Πας σποπη, οΥοπ μοι, αἲ θαςί ἵπ ἐμὶ5 

Ώνψ ἆαγ, {ο λῖησς δείοπσύις Ίο ἴλγ ρεασε| Ῥαῦ 

ΠΟΊΓ {16Υ αγθ Ἰηάᾶσιυ ἔτοιη ἐήπθ 6765. ἘΈου ο 48 
ἆαγς ανν] οοπ1θ 9Ἡ 111θθ πγ]οη {πο οπθπι]ος ΥΠ] 
οαδύ ο ταπρατίό αροπῦ οο, απά τν] ϱποοπηρας5 

Όλο, απᾶ 1 β]αί μθρ {π οη 6Υ69Υ εἰάθ, απᾶ 44 

Ίουοί Ίεο Ὑη(Ἡ ο ατγουπᾶ, απᾶ {ἴιγ ομ]άνοιι 
ψὑμ]η ορ; απά αγ ππ]] πο Ίσαγο ἵη Ίο 

016 δίοπΘ ος απΠποίιθ;ς Ὀθοαιβο ἴλποι ἁῑᾶδί πού 

ἴπου ο πιο οἱ 1γ νἱςιαίοῃ. 

Απά Ίο σγθηί 1Ππΐο {πθ {επιρίθ, απά Όοσαῃ {ο 46 

οαξύ οπύ ἴιορο Ἰη ΤΡ Ίο εοἷά απᾶ Ῥοισ]Ώί, βαγίπο 
{ο ναπι, 19 {9 πι ϊίουι, ΜΥ Πουςθ ἶ5 α Ίοιβο οἳ 46 
Ρί8ΥαΥ, Ὀαΐ γθ µανθ ππαᾶο 16 ο ἀθπ οἱ χουῦους, 

Απά 19 {απσΠί ἀαῑ]γ η ο {βδιπρίθ. Απά ἴιο 4Τ 

ομίθί Ῥεϊεδί, απᾶ ιο 5ο1ρ6ξ, απᾶ ο ο]οί 
ῬθοΡρίο Ί6υθ δοθἰεῖπο {ο ἁθδίογ Ἰπι, απά οοι]ᾷ 48 

πού Ππᾶ Ίο {ο ο {ἴ, {ου αἱ] ἴῑο Ῥθορίο «ους 
ΥοΥΥ αἰζοπίήνο {ο Ίθα 1111. 

ΧΧ.-.-Ανυ {6 ο.1Π9 {ο ρ855 οἩ οπ6 οὗ ἔοβο 

4αγ5, αἲ Ἠθ παδ Ἰθαομῖηρ Ίο Ῥοορίο {π {θ 
ἰοπιρ]θ, απᾶ Ῥγδσσβίης {ιο ροοᾷ π6υ’ς, ἴθ ομ]θί 
ῥτ]θδίς, απᾶ {16 5οι1θθς, υ ιο οἰάοις σαπ1Ἱθ 3 

πρ, απᾶ 8ρο[θ {ο 11π1, βαγίης, Το] 9, ϱΥ γ]αῦ 

απζλοίγ ἀοθξῦ μοι ἴμθσο πας ο) ψ]ιο {8 
Ἡο Ὕ]ιο ρ8Υο μου άδ οποστ Απά Ίο ο» 

5 ο) “ Ἀπης ΟΠ 9 1ῇρ9 Το Ί1θας Ἠήπη ” 
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απαπετθᾷ, απᾶ εαῖᾷ {ο {Ἴθια, 1 αἷδο τή]] ας τοι 
0π6 ᾳποβίοι; απά απΏθπον πιο: Τ1ς Ππππηθδίοη 
οἳ ἆομπ, πας Τί {οι Ίθδαγαι, οἱ {οπι ἨΙΟΠ Ἱ 

Ἆπά 016 γοἈδοποᾶᾷ απιοπς ἰ]ποαπισοίνος, κατίπο, 

1 πο βαΥ, Έγοπι Ἡδαγεπ, 1ο π]] σαγ, ΤΗΥ, ἴλσἨ, 

ἀἱᾷ γο ποὺ Ῥε]αυο πι Επί 1 τν καγ, Βτγοπι 
ΠΘΗ 7 α]] {ο Ῥοορ]θ 1] βίοπο Ἡ5; {οτ 11ου ατθ 
Ροιβιβάοά {λαί ζοὗτπ πναξ ο, Ῥτορμεί. Απά Ίου 
απΑΥΘΥΕά, ἰλαῦ πε ἅἷᾶ ποῦ Ἐπονη π]σπσοο ἐξ 

ας. Απᾶ ὧθεις δα]ᾳ {ο ίμοπι, Νοϊίισιν ἆο 1. {οἱ 

57 υ]αῦ απο] Τ ἄο ἴπθςο {ήησα, Απά ος 
Ῥοσαπ {ο 8ρθαῖς {15 ῬαχαὈίο {ο {με Ῥεορίθ; Α. 

πιαῃ Ῥ]απίθά α γΙπεγαγᾶ, απᾶ 16ἱ 1{ οαῦ {ο ὑπις- 
βαπάπιοῦ, οπά ποπ αὐποαά {ο α Ἴοηπς {πιθ 

Απάᾶ αὖ 116 8648οη, ς 5οπύ α εογναπῦ {ο {ιο Ἠαδ- 

ῥαπάπιθη, ὑμαῦ ἴμ6γ πι]σ]{ οἶνθ Ἠ]πι «οπιο οἳ ἴλθ 

ἡπῖς οἱ 11ο γιπογανάς Ῥαῦ 1ο Ππεραπάπιομ. Όθαῦ 
Ἰήπι, απᾶ δεπέ Λόπι αὖναΥ οπρίγ. Απά ασαίπ θ 
επί απούἶθυ βειναπί; απά {Πεγ Ῥουί Πήπι αἱξο, 
απᾶ Ἱανίησ Ἰαπᾶ]οά ῥνπι ϐμαπιθία]γ, εεπὲ ἠῖπι 

ΑπΑΥ 6ΡΙΥ. Απ ασθῖη Ἡο 5ου α. ἐμΙτὰ, απά 

Ώιθγ ποππᾶσᾷ Ἠΐπα αἱξο, απᾶ οαξί Λύπι οαί. Τ]μεὮ 

ϱα1α {]ιο ]οτᾶ οἱ έπο γιηθγανα, Ίλια Ἰηα]] Τ ἆο Ἱ 
1 πΙ] δομά πι "ρε]οτθεά 8οη, Ῥεμαρς ου π]] 
16Υθγοησς πι, Ὢμθι {Πογ 5θο ἠήπ. Βτΐ πετ 

Ώιο περαπάπιθη 6απ Ἠϊπι, οΥ τευξοπθᾷ αποπο 

ἠιοπιδοίνος, δαγίτς, ΤΗϊ5 ἵ5 Το Ἰοῖν; οο/1θ, ]εί 

π5. 11 πι, ιαί ιο ἸπΠογίαησο πια Ῥθοοπιο 
οἳ15. Απά {16γ οαδὺ Ἠήπα οπέ οί ἴιο ν]πογανᾶ, 
απά Ι{Πεά Ἠάπι, παί, ἠλοτοίογο, τν] {ο 1οτά 

οἳ πο γΙπογαγᾶ ἆοᾖ ο πΙ]] οοπιο απᾷ ἆθδίγογ 

Ώιθβο Ἠπβραπάπιθη, απά ϱἶτθ ἴἶο γΙπογατᾷ {ο 
οὔμθι5. Απά που ἴ]αγ οαγᾶ {έ, ωογ 5αἱᾷ, Ὦ} 

πο ΠΙΘΗΠΒ{ Απά ]οοίίπς αὖ {ηθιη, 16 ϱα1ᾶ, ια, 

ιο, 15 5 ὨΠιαῦ 15 πυλθίοη, Τηο 5ίοπο πν]ήο]ι να 

Ῥα]ᾶστς το]θοίοᾶ, ἐς Πα Ῥοσοπιο Μπο οἶ]ος 

6ΟΣΠΙΘΥ-ύοπεῦ Ἴμοθγευ {α]αίι οἩ {μαῦ βἰίοηθ 
π]] νο ἀαδ]ιοᾶ ἵπ ρῖοσθς; Ὀτπό οἩ ἨΠοπιβοουος 1ῇ 
{4]16ί1, 15 το] ου πᾶ Ἰήπι {ο ροπᾶον. Απά ἴιο 
ομ]δξ ργ]θβίς απ 5οἱρθς εοισ]ιέ {ο 147 Ἱιαπᾶς οἩ 
Ἠΐπι αὐ ἴλαῦ νου πιο, Ῥαῦ {1ο {δατοᾶ νο 
Ῥοορῖο {ον 16 Καθ ἐμαῦ 16 Ἰαά βροκθι ἐ]ίς 
ῥραΤαΡ16 «αραίηςί ἔ]νθιι, 
Απά Όλογ γγαίο]θᾷ Λάπι, απᾶ 5οηῦ [οτί βΡίο5, 

«ον ἐμο Ὀο]ογοά 

ν ϱΥ “ ἰμο ο0ἵπθν-βἰίοπθ 

5 ο} ὅ οοποθεπίης” 

« 

π]ιο Γε]σποᾶ ἴπαιπεο]νος {ο Ῥο τἰσᾳθθοας ππεη, 
Ένα! {ου πισ]ι! {α]κο Ἰιο]ά οἳ 1ἱ5 Ἰνογάθ, {Ώ ογᾷςν 
{ο ἄο]γου Μίπα Ἡβ {ο ἴῑιο ροπ/ον απά οπ{λοτ](γ οἱ 
Ώιο βᾳονθιπο. Απά Όιογ αξ]κοᾶ Ἰήπι, δαγίης. 31 
Τδασ]ιαν, πο Ιςεποῦ λα οι δροακεδύ απά 
{θασ]οςί τ]σλ{]γ, απᾶ ἀοβῦ πού αοοθρύ ἴλο ΡΟΓΒΟΗ 
υ πιοπ, Ὀπί ἰθασ]ιοςί ιο πγαΥ οἳ αοᾶ ἵη ἐα{μ ο ἶς 42 
Ἱέ ᾗων{α] {ον πδ {ο στο ὑρπίο {ο Όσορατ, οὗ 
ποῦ} Ῥαΐ Ίο, Ῥοτοσίγίπσ {ιαῖν ογα[ήποςς, 5814 28 
{ο ὤιοπι, ἨΓΙΥ ἆο Υθ Υ πο ΒΠΟΥ πιθ α ΡΘΠΊΥ. 
ἼΨοςο ἴπιασο απᾶ ΙηδοπρίίοἨ Ἠαἰῃι 107 ΈΤ]μου 

απςιγοισᾶ, απᾶ βαἱᾶ, Ο8βα1”. Απιά Ίο καϊᾶ {ο 35 

δια, Ἐθηπάον, ἐἼπθη, {ο Όθεαν πο πο πῃίο 
4τθ Όρ5α1”5, απᾷ {ο ἀοά {1ο (]μήπσα πο] αἲθ 
ο. Απᾶ ἴπογ οοπ]ά ποῦ ἴαίκο Ποιά οἱ 5 26 
πονάς Ῥοΐογο {16 Ῥαορίθ: απά ιο ποπᾶειθᾶ 

οὐ 15 Π5Π6Υ, απᾶ Ἴοιο βἰθηί, Τ]ου Ίλονο 2ἷ 

6.ππθ {0 Λήπ 8οτης οἳ ιο Βαάάποσαθς (π]ιο ἆθιγ 

ενα ἴἼονο ἵδ α. τοδαγτοσβίοπ), απᾶ αθ[κοά πι, 
εαγίηο, Τθασ]αν, Μοξος Ὅτοίθ ἔλίς {ου 118, 1 α 28 

πηαη. Ὀνούιου ελοπ]ᾷ ἀἱο Πανίπσ α πνῖίο, απά 
Ίθ ου]ά ἀῑο οἶ]ά]εςς, ὑλαῦ 15 Ὀτοίλου εἰιοι]ᾶ 

ἴ6 ΤΙ π{θ, απᾶ ταῖσο πρ οΏβρτίησ {ον Π18 
Ῥτοίμαου, ἨΝοῦ, ἴθιο ποιο 86τει Ὀνοίμτου; 29 
απ ιο Βνςύ {ουκ-α πὶ{δ, απᾷ ἀῑοα οΙ]ά]οςς. 

Απᾶ {ο ϱοοοπᾷ ἰοο]ς ο πο, απᾶ ο ἀἷοά 90 

οἩ{]ά]ο89. Απᾶ ιο νά έοοις Ίου; απά ἵη 51 

κ ππαηπς) πο 56γ6η αἱξο: απᾶᾷ {16 16Η0 το 
ομα]άτοη, απ ἀο, Τιαξύ οἳ α]] ἐ]ιο Ίνγοπιαη ἀἷσά 952 

αἶσο. ἵπ {πο τοδυγγοσίίοα, ἠιαγοίοις, {ο πΥ]ίο] 88 

ος {λλ6πι ἆοδ]ι δἰις Ῥθοσπιθ ο σ]{θ } {ον ἴο ΒΘΥΟΠ 

λαᾶ Ἠθν {οτ α πθ. Απᾶ 565815, απαποειίης, εαἰᾷ 94 
το έποπι, 16 ομΙιάτοη οἱ ίς πτοτ]ά πιαντγ, απᾶ 

8ο οἴνοη 1π πιαίασθ: Ὀπί ποβο πο 4.9 δῦ 
ἀθεπιθά ποτ {ο οὐυίαΙπ ἐλμαί πνον]ᾶ, απά ο 
γθεινθοίίοη ἔνοια ἴμο ᾖθαᾶ, ποϊ]ου 1ΠΑΣΊΥ, ΠΟ» 
αγ ρἶνοη ἵπ πιαγγίασθ; 10Υ 11ογ ο8η ἄἱο πο 56 

Ίη0Υο Απο {Πο ατο κο απσθί, απά αγθ 

οι α]άνου οἳ αοἆ, Ῥθΐπο οἰ]άνει οἱ {ιο τ651- 

γοοθῖοπ. Ἠιό ἰλαῦ ἴἶο ἆοιᾶ τίδο, ουθι ἨΜοβας 9 
ϱ]ογει---αὲ Το Ῥτδ]-- δη ο οα]]οίί {μο 

Τιονᾶ, ἴἼνο αοά οἳ Αρταίαπι, αηά Ίο αοά οἱ 

Ίδαςο, απᾶᾷ {ἴιθ οᾷ οἳ ζαοοῦ. Ἀοπ, Ίο ἵρ πο 88 
α ἀοᾶ οἳ Όιο ἀθαᾶ, Ὀπί οἳ ιο Ἠνίπο; {ου {ο ήπια 
α1] α.ο Πτίπο. Τ]θη 8οπ16 οἱ ἐ]ιθ ϱογ]ρος βαἱά {ο 89 
Μάπ1, Τ6ας1θυ, ἴποα Παδί 6ροκοῦ νο], Απά μου 40 

ἄπιςῦ αξίς Ηύτα ποἰμ]ηρ {γ1ον. Απᾶ Ἡς δαἱᾶ {ο 41 
Έιθιι, Ἠο η 57 1.6, ἐλαί ιο Αποϊηιοᾶ ἶ5 118 
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49 εοη οἱ ΠανίᾶἸ Απάᾶ γεί Ῥατιᾶ Ἰήπιρε]Γ ραζ]ι 

48 Ἱπ ιο Ῥοοῖς οἳ Ῥεαίπιεβ, Τ]ο Τοτᾷ ραῖᾶ {ο πιγ 
1ουᾶ, βιὲ οι αἲ πΙγ τσμί Ῥαπά, 11 Τ ππακθ 

44 ήπθ οπθπιῖος ΤΙγ {οοί-βίοοΙ. ἨὨανιᾶ, ἰ]ονσίογς, 
οα]]οί]ι Ἠϊπι Ἰωοχᾷ, απᾶ ον, ἐλαπ, 15 6 Ἠ15 5ο ὃ 

46 Έ]αμ, ἵη {πο Ἱδαγίπο οἱ αἲ {Ἡεδ Ῥεορίο, Ἡθ δαϊᾶ 
46 ἰο Πῖς ἀῑξοίρίθρ, Ῥοπαιθ οἳ 116 5οτίρος π]ο 

ἀθείτο {ο πα]]ς αροαί ἵπ Ίοης τοῦθς, απᾶ 1οτθ 
βη]πίαῆοις ἵπ 6 πιατκεί-ρ]ασθς, απᾶ τε Ετδυ 
βθα{ρ Ίη {ο ϱΥπαροσσ8, απά ἐλε Πτεί Ῥ]αοθς πι 

4 {1ο {σαβίβ: π]ο ἄονοι π1ᾶοτν]5 1οἈςδ6ς, οπᾶ {ον 

ἃ. Ῥτθίεηξδθ ππαίκο Ίοπαο Ῥ/4765; Ίμθςδο πι] 

τοοθῖνο ογθαΐθυ οοπᾶθπιπα/ἴοη. 

ΣΣΙ.- Ανο Ιοοκῖηρ πρ, ο βαση 1ο τίοῖι πιετ 
2 οαβᾷτπο ἴιοῖν αἱδίβ 1πίο ιο ἔτδαδιγ. Απά Το 

5θὺ’ 4ἱξο 3 οετίαἰη Ῥοου φἰάοτ, οαείῆπς ἐπ Ὄλθις 
ὃ πο 16. Απά Ίο εαἰά, Ἱταϊψ, Τ 6αγ {ο τοι, 

ἐμαί Τμς Ῥουυ πΙάου σαεὺ ὕπ πιο παν αἩἱ 

4 ἐλεσε; Του ἴ]ιθςο α]] οιι{ οἳ {αν αραπᾶαησθ, οαδῦ 

Πίο ἐμο οἡἳς οἳ ἀοᾶ, Ὀπέ εἶνα, οπὲ οἳ Ίου παπί, 
οαδί ἵῃ α]] 9 ἨγΊηρ Πιαξ εἶο Ἠαᾶ. 

6 Απᾶ 5 5οπιθ 8ρο]Κο οῇ ιο {επιρ]θ, λα 16 τας 
αᾶονγπθς {Ον Ῥεσα(α]. δἰοπος απά οβοιίπας, Ίο 

βθᾷ, «άς {ο ιθεο ησς νμΙοΙ γα Ῥε]ο]ά, ἐλε 
ἀαγςο ο]. σοπ1θ, ἵπ Νίο] Ίλνονο συ] πού Ῥο 1αµῦ 
οπο 5ἴοπο οἳ αποίµον, τυμ]ο]ι ΥΠ] πού οο ἐμτοπη 

ἄοππ. Απά 116γ αξκεά Ἠῆπ, εαγῖηρ, Τόαασλαν, 

Ἠγπθη. δη τν] 11αςδο (λίπος Ῥο 3 απᾶ π]αί ου] 

δε 1116 δἶση Ίγ1ιθη ἴἶναςς ήπος 81ο αροτ{ ἐο 60116 

ἰο ρα8ς. Απᾶ πο εαίᾷ, Ταἷο Ἱοσᾷ {μαί γο το 
πού ἀθοθ]γεᾶ ; {ον πΙαἩΥ πΙ1] 6οΠ16 1 ΣΥ παπηθ, 

βαγ1ης, 1 απ ᾗος απᾶά ἴμο ὧπιθ ἀναπγείῃ ησατ: 
ϱο ποί, ἰλοισίοις, α[ίοιυ πα. ἈῬπί π]ιθη 7ο 

ε]α]] Ίιοαι. οἳ πας αιᾷ οοπηιοίίοἩς, 6 ποῦ {ἰουτ]- 

Ποά ; {ον {μες {ῆπος πιαδί Βγεῖ 00110 {0 855, 
Ῥαΐ {ο οπς εοπιείῦ ποῦ Ἰπμηθάϊαία]Υ. ποια Ίις 

εα]ᾷ {ο 4μοπι, Ναίῑοι πι] τίδο ασαἰπδὺ παδίοῃ, 

απᾶ Ιπποᾶοιι ασαἰπεύ Κάπαᾶοπι: απᾶ ἴπθνο 
μο ουοαῦ οατίηᾳπακες {π τεγουιδ Ῥ]ασθξ, απά 

{ππΙΙΠΘΕ, απά ροβ[ἴ]εησσξ: απᾶ ἴπογο γη] τε {δαν- 
19 {αἱ ἰο]ίς, απᾶ οτθαῦ εἶρηςφ {οΠ Πθαγεη. Βιΐ 

ὑθίοτο αἲΙ ἔνεςο, {ου αν] 147 ον Παπάς οη 

οι, απά Ῥεγβεοπία γου, ἀεΙναιίης γοι τρ ἴο 

αγπασοσαθς απά Ῥηϊδοῦς, Ῥοῖπο Ῥγοπσμύ Ῥοΐουο 
18 Ἰάπος αιιᾷ γπ]ος {ΟΥ ΠΙΥ ΠΙΟΣ βίο, Απά 1ν 
14 φ1]] ἴαῦπ οιῦ {ο Υοι {ον α {6βδπιοῦΥγ. Ὠθῇ]ο αἲ 

ἠναγθίουθ 1π 7ος Ὠθανίς, πού {ο ῥτοπηθᾶἰαίθ ω]αί 

συ» 

ο. 

οο 

{γα 

1 {ο 

1 μα 

{0 απΕΟΥ {02 ΥοἈ1βε]Υθδ. Έον 1 π]]] ρτο γοα 
π{ίογαποῬ απά πδάοπι, Ὑλίοι 1] γοις αὔνοι- 
βατί68 ν]] πού οο αδίο {ο ραἴπδαγ, που τορίσὲ, 

Ἀπά 7ο π]]] Ῥο ἀεμγετοά αρ Ῥοίμ Ὦγ ρανεπίς, 
απά Ῥτδίμνεη, απᾶ Ἰπάναᾶ, απᾶ [σπάς, απᾶ 

5οπ196 ο{ τοι {π6γ π]]] οβτιςο Ίο Ὦθ ριῦ 1ο ἁσαίμ. 
Απᾶ 7ο π] Ὦο Ἰαίεᾷ Ὦγ αἲ] {ον πιγ Ἠπαπιθς 
86: απᾶ τού {πατο ση] ποί α Παῖν ο{ σον Ἠθαά 

Ῥθμ]ει. Βγ τοις ραμεπί οπάιταησϱ Ῥτοξειγο 
γοι» 35ος. Απᾶ π]θη γο β]ια]] «οο 1 ογαςα]οπι 

βιπχοππάσά Ὁγ ατπῇες, ποπ Κπουν {μαῦ 155 ἄερο- 

Ἰαὐΐοι ἄνανγεί]ι πθαν. Ἔμαα 1εί ἔοςδο πΠο ας 

ἵη ὁπάθα ος {ο ἴο πιοππίαίηςΣ απά ]εῖ {λο5θ 

πμο ατο Ἱπ {πο πιᾷρί οἱ 15, ἄερατξ οτί; απᾶ 
Ἰοί ποῖ {ποςς Ὑ]ιο αἲθ ἵπ 116 οοιπΥ οπίατ Ιπίο 
ας Έον εβρ απο ἄαγς οἱ τοηρθαπσθ, ἐμαί αἱ] 
Ώήπος πλἨίο] αὖς Ἰντ{ίθη πιαγ Ὀορ {α1βΗεᾶ. Ῥαΐ 
ΑΥΟΟ {ο 11οξο π]ο α1θ η ξ]ι ομΊιά απᾶ ἰο {μοδο 

ο εποκ]θ 1η ἴἼοδο ἆ.γ5/ {ον Ίιετο πὶ Τα 

ανοαξ βίος 1η ιο ]απᾶ, απᾶ ται οἩ. Ειῖβ 

Ῥεορίθ. Απάᾶ {ευ ΠΠ {811 Ὦγ ια οσο οἳ ἰἶιο 
βινογᾶ, απά πνί] Ῥο 1εά οαρᾶτο Ιπίο α]] ἴπο 
ἨΘθΠΟΠΣ; απᾶ 1 6γτξα]θπι γη] Ῥο ἐνοάοη ἆονπ 

ὮΥ {με οπ16ς, Ἠ]] ἐλε Έπος οἳ ἔλε οπΗ]ος 
ϱμα]] νο Π]β]]οά. Απᾶ ἴθιθ πἩ] Ῥο βἶσηπς 1η 
ἔλε 51η, απᾶ πΊΟΟΠΗ, απᾶ είαιβ; απᾶ οἩἨ πο θαγ{]ι 

αποπίς] οἱ παομς, σα Ῥοτρ]οχ{{γ, 16 εεει πιιᾷ 

Ώιθ πατοβ τοαίηρ; Τη6η {απάπο {011 [οαν απᾶ 
οχρεοίαίίοη οὗ ιο Ἠήπος πν]ίο] αἲο οοπήτης ΟἨ 

νο οτί]: {ου 16 Ῥοπους οἱ ιο Ώδαγοπς γ/]] 

ῶ6 εμακεη, Απά ἴιθη {ου π1] 56ο {ο ου οἱ 

πιαη. οοπι]πς 1η α οἶοπᾶ, πι ρούον απᾶ οχοαί 

ρ1ουγ. Απά π]θη {6ςθ {μίπος Ὀσσίπ {ο οοΊηΘ 
{ο ρα58, Τ4ἱ8ο Υοτ}ςε]νθβ, απᾶ Π{; πρ ουχ Ἰοσᾶς; 
{ον τοιν τοᾶεπιρίοι 19 ἀταπίπο πθατ. Απᾶ Ἰο 
βροζκο ο ραταδίθ {ο ἵλαπι, Ἑσ]ο]ᾷ {πο Πο-ίνοο, 
απά αἱ ἴμο 9ος; Ὑμθη 111ογ που εἰοοί Γοσί]ι, 

ο 568 {έ, απά Ίκπου οἱ γουχεο]τος 1ιαῖ {ιο Μυπή- 
πιΘΥ 15 ΠΟΥ ἨθαΥ, 80 81εο 6, Ἡ]6Ἠ Υθ εοθ ἰ]οξο 

Ἠήηας οοπΏρ 10ο ρα88, ΙΚΠΟΥΥ Ἠ]ιαῦ ιο Κποβοτι 
οἳ ἀοά 15 ποα», Ἐτπ]γ, 1 5αγ 1ο Υοτ, {μῖ5 οσπ6ι- 
αὐἴοη π]] ποῦ Ρ8ε8 απαΥ 1 α]] 5μα]Ι Ίανθ «οπιθ 
1ο ρα. Ἠσοιγου απά ον ση] ρα αγ/αΥ; 

Ῥπή πι πονάς 1] ποὺ ρ888 απαΥ. ἈῬπί ἰακο 
Ἰοθᾶ {ο γοἈσδο]νος, Ἱεεῦ αὖ απ πιο τοις ᾖθαγ{5 
Ε]ιοι]ά Ὦ6. οποτο]ατασά γαι εαν[οίηρ, απᾶ 

22 

28 

28 

26 
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ἄτιπκεππθςς, απά απχ{θ[ῖοΒ οἱ 116, απᾷ ἐαί ἆαγ 

86 οοπιθ οπ Του ΠΠΕΤΑΙ05. 1ου αξ α βπογθ π] 16 
οοπιθ οἳ α] Ίμο ἆγθι] οἩ {πο {αορ οἱ αἱ ἰα 

86 οατή]. 
Υ6 πιαΥ Ὦο οοπηίθᾶ ΟΣΠΙΥ {ο 85σαρθ α]] έἼποςο 

Ὠήπσς πνμ]οι π]] 90116 {ο Ῥα55, απᾶ {ο 5ἰαπᾶ Ῥ6- 
{ογθ ἐς Θοη οἱ παη, 

ϱἸ ὙΝον Ἱπ ιο ἆαγ-πιο Ἡο τνας {οαομίης Ίη ἐλο 
Τ8ΙΗΡΙ6: απᾶ οὐ πὶα]λί Ὡς πγεηέ οἱ{, απᾶ Ι]οάσοά 

ὃδ Ἱπ {ο ππουηῦ, οα]]θᾶ ἐδε ππουπί οἳ 0Πνοε, Απ 

1] ἴ]ο ροορίο σαπιθ εατ]Υ ἵπ {ο ππονπίπα {ο Ἠϊπι 
1η {1ο {θπιρ]θ {ο Ἠσδαγ Π1Π.. 

ΧΣΧΤΠ.- Νοπ {ο ἔθαςξί οἳ απ]θαγαοπθᾶ Ῥηθαᾶ, 

2 οα]]θᾶ {ο Ῥαβδονου, ἆνον ποαν. Απά το ο͵]οξ 
Ρτϊεδί5 απ 5οπἱρ6β βουσΏῦ που ἴ16Υ πηϊο]ιή 16Η] 

Μίπις {ος ἴπεγ {εαχθᾶ [ο Ῥεορίθ. Απά Βαΐαη 
απἰθγοᾷ 1πίο {αᾶαδ βυηποπιοά Ἰδοαν1οῦ, π]ο Ίνας 

4 οἳ ὕιο παπιρου οἳ ἴο νποἱνο. Απᾶ Ἰο ποηπί, 

απά ἰα]]κοᾷ πμ ιο ομΙεί Ῥγϊοδίς απᾶ οαρίαίης, 
ὅ οι [ο πια] ἀθιίνοι Πΐπι πρ {ο 1λεπι. Απά 

{μ6γ πεγο σ]αᾶ, απᾶ αστεοᾷ {ο ρἶνο Ἠϊπι ΠΠΟΠΟΥ, 

Απάᾶ Ἡο οοηδοπἰθᾶ, απᾶ 5οπσΏέ ορροςζαπΙίγ {ο 

ἀθ]ίνου ἱάπι πρ {ο ποπ 1η {1 4,δοποϱ οἳ {ιο 
οιογγᾶ. 

Νου ο ἆαγ ο ππθαγοποᾶ Ὀχοιά οαπιθ, ἵπ 

πημίο] Όις Ῥαδδογος πιπδὲ Ῥο Κ]]6ά. Απᾶ Ἰθ 
εοπί Ῥοΐεν απά ἆο]π, εαγίπς, 6ο απᾶ Ῥγορανο 

ἴθ ραβεογον {05 5, {λαί πο πιαΥ οαξ . Απᾶ 
{που εαἰᾶ {ο Ἠΐπη, Ἠπογο τ]]{ ἴλοιι λαέ νο εἶνα]! 

10 Ῥγεραιο ἵέρ Απά 19 δαῖᾷ {ο έΐθι, Ῥε]οίά, αξ 

γο δπίεν Ἰηίο 16 οἵ ογ, α πἼαη Ὀοασίηο α Ῥίέομθυ 
οἳ ψαίΐου πὶ]] πιοοῦ οι; {ο]]οι Ἰῖνα Ἰπίο {ο 
ποιιδο π]θιο 16 δηἰθιοἩ. Απά ο δἶια]] 54Υ 1ο 
{ο ππαςίου οἱ ιο Ἰοιδο, Τ]ο Ἔσδασμον δα1]ι {ο 

1ςθθ, Ἰα6τθ ἵδ ἴλο σποβί-ομαπιρος, πηθυο Σ πιαΥ 

12 θαῖ ἴ]θ ΡαΞΞΟΥΟΝ νι] πιγ ἀἱδοῖριος Απᾶ Το σν1]] 

8Ώοι τοι α Ίατσθ πρρας 1οοπι ᾖαγπ]θ]ιθᾶ : ἴλοτο 

18 Ῥταρατο ἐέ. ΄ Απά αυ ποπ {οτζμ, απᾶ {ουπᾶ 
ἔλίπος ΘΥΟΠ 5 Ίο Ἰιαά βαῖᾶ {ο οι: απᾶ {λογ 

14 ρνοραχθᾶ ἴλθ Ῥαδσονθν. Απά Ὑθη 1ο Ἠου 
οαπ1ο, Ἡς 187 ἄοππ αἱ ἰαδῖε, απᾶ θ ἐπνο]νο Ροξ- 

16 ορ πμ Ἰήπ, Απᾶ 1 βαϊά ο ἴιοπι, Τ Ἰαγο 

εαΠθδ/ΙΥ ]οηοσᾶ {ο εαί {19 ρᾷβεονον πῃ γοι, 

16 Ῥείουα Τ εαῇον; {ον 1 5αγ {ο Σο, 1 εἰα]] οαῦ οἳ 
{{πο πιονς, 111 1έ εἶια]] ϱο ΒβΊ]οὰ 1π 1116 Κ1πο 

11 ἆοπι οἳ ἄοᾶ. Απᾶ Ἰ6 ἰοοἷ α ορ, απᾶ π]θη Ἱιο 
μαᾶ σἶναπ. Ί]παπ]ς, 119 5αϊά, Τα]κο {μ5, απιᾷ ἁῑγίιάρ 

ο» 

ὧο 

- 

οο 

«ο 

1 [δη 

ἨΜαΐο]ι {εγείοτο, απᾶ Ῥγαγ αἱπαγε, ἴἶιαῦ. 

{ὲ Απιοπς γοπιςοίνες; {ου 1 δα ἴο τοι, 1 ββα1 18 
ποῦ ἀτία]ς οἳ ἴἶιο εγπὶδ οἱ {ιο νῖπο ΠΠ Πιθ Ἰάπο- 

ἄοπι οὗ ἀἄοά εἰια]] σοιπο. Απᾶ Ίιο ἐοοῖς Ώτοαϐ, 19 

απᾶ σανθ {λαπί, απά Ὦγο]ο 4ΐ, απᾶ σαγο {ο 
{μοπι, βαγίπς, ΤΗΐς 15 πιγ Ῥοάγ πλῖοι 5 οἶνοι. 
Του τοι: 4ο ἐλίς ἵπ τοιπθιηβγαποθ οὗ 11ο. Τις 20 

αἷεο ἐ1θ σαρ α[ίοι εαρῥρο», εαγῖπο, ΤΗΙ5 ορ ὃς ὃμο 
που οονοπαπέ ἵπ πιγ Ῥ]οοᾷ, πλίσϊι ἶς εἰιο {ος 
γοι. Ἐπῖ, Ῥα]ο]ά, ιο Ἰαπα οἱ Ἰῆπι, π]ιο ἆο- 21 

Ἠτοταί] πιο πρ, 15 ΙζἩ πιθ ΟΠ ο {αΡΙ9θ. Απά 22 
ὕιο Θοη ο πια {πᾷθθᾶ ἀθρατ[θί]ι αδ Τδ παξ ἆ6- 
{ατη]ηθά ; Όπὸ ποῬ {ο ια πιαη {Ἠτοισ] Ὕλοπι 
Ἠθ 15 ἀε]ιγοτοᾶ πρ! Απά ἴΠογ Όεσαη {ο Ιπᾳπίτο 258 
απιοπο μθιιβδίνος, πο οὗ ἔαπι 16 σοπ]ᾶ Το, 

πο πας αροαῦ {ο ᾳο 8. 
Απᾶ Όνειο πας αἶδο α τς :απιοπς (Ἴοπι, 24 

πΏῖο]ι οἳ έᾖοπι ποα]ά ο αοοοππἰοᾶ ιο σγςα{θςῦ. 
Απά Ίο ϱαἱᾷ {ο ἐμεπι, Το Κῑπσς ο [ιο παίίοης 256 
οκενοῖβο ζἀοπιίπίοη 016) {λθι, απά Ίλμοςδο, νο 

6χθτοῖβθ απλο οΥ6Σ {λοιι, 4γ9 ομ]]οᾷ Ῥεπο- 

{αοίοῦ». Ῥαό σο οᾖαί[ πού δε 5ο; Ὀτί Ιοῦ ἴο 26 
ϱγθαίθδί αΊποπα οι ΊΏθ6οοπιθ α5 ἴμο γοιπησο5ί, 
απά ο ταἶθυ α5 ἔμο πογναπ{. Έον π]ιο {5 ουγοαί- 2 

ου, Ἡοδ πο τοσπθί]ι αἱ ἑαδΐε, οἳ Ίιο π]ιο 5εγγοί]ι 

Ἰ6 ποί Ἠθ π]ιο χοο]ποί]ι αξ ἑαδίεβ ΐ 1 απι απ1οΏο 
γοι α5 Ἠθ π]ιο δογγείῃ. Ὑ6 4.6 ἴοδθ π]ο πάτο 25 

οοπἠπασᾳ γη ζ] πιθ ἵπ πιγ Ὠ]αίς,. Απα Τ αρροῖπί 29 

ο Κἰπσᾶοιη {ον γου, αξ 17 Ραὐμευ αρροϊπίαᾷ {ον 

Ίη6; {λμαῖ το πιΑΥ οαῦ απᾶ ἀτίπ]ς αὖ πι} {αρ]θ Ἱη. 850 
ΠΙΥ Ἰϊησᾷοπι, απά εἰ οἩ. {11οπ65, Ἱπάσίης ἴῑο 
ἐπεἶτθ ῖρας οἳ Ιταε]. 

Απᾶ νο Τιονά σαἱά, ίππο, ΦΙΛΟ, Ὀθμοίά, 51 

Φαΐαπ ια αξκοᾶ {ον γοι, ἴἶαῦ 116 πηαγ αἰξί γοιυ 
α5 π]οαῦς Ὀαὸ 1 πανο Ῥταγοᾶ {ο} ἴμθο, ἴ]λαί {μγ 83 

{αἱ π1ΒΥ ποῦ {8115 απᾶ πῃθη ἐποι Ἠαςθί ἑαποά, 

εἰγοποί]θη {1γ Ὀνοίμγοι. Απά 119 βα1{Ἡ {ο Μπ], 98 
Τοτᾷ, 1 αππ τονᾷγ {ο σο χπΙ( 1166, Ροῦ]μ {ο ρῖδοι 
απᾶ {ο ἀθαίμ. Απά Πο φαϊῖᾶ, Τ {911 11σα, Ῥοίοι, 84 

ἴιο οοσξ. πι] ποῦ ουοἵς ἐο-ζαγ, Ῥοίονο ἴμου 16 

Ἐπίορ ἄςπγ έλα ἴποα Ἰπογθδί πιο. Απάᾶ Ἡο δῦ 
ραιά το θα, Ἠηοη Τ βοηὲ τοι οιῇ π]ουί 
Ρ1156, απά Ῥασ, απά 5,968, αἷά το Ίαοῖς αΗΥ 

ἠμποῦ Απᾶ που εαῖᾶ, Νοὐήπο. Τ]θη βαἱᾷ Ἰο 96 
ἰο ἴοπι, Ῥα6 πουν, 16 ο Παξ α ρᾳ5ο, 1οὐ ]άπι 

ἴα]κο 1έ, απ Ἰκοπῖδο α Όμο; απᾷ Ἠο πο Πα] 
ποπ6, 16ἱ Ἠάπι 561 115 «σαγπιοπί, απᾶ Όαγ ο 

ϱ οὗ 6 οἷοα]ς 
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9Ί απονᾶ. Έον 1 δαγ {ο γοι, ἐμαί Ες σ]Ιοη 18 
πγ]ζίθη 1ηαςί γοῦ ὧο αοοοπιρ]ε]θά 1π πιθ, Απᾶ θ 
κας παπΌοιοά πι {Π8ΠΡΟΓΘΡΕΟΥ5; {ον 116 

88 {μπας οοποθυμῖησ 16 Ίαστο απ οπᾶ. Απᾶ ἴλογ 
εαῖᾶ 1ο μπι, Πονὰ, Ὀομο]ᾶ, Ἠθγο αἲο πο βγοτᾶς, 

Απά 18 βαΐᾳ 1ο επι, 16 {5 οποςσῃ, 

59 Απά σοΐπςσ οαζ, Ἡθ πθηξ, ποοογᾶϊἰησ΄ {ο 5 
οπβίοια, {ο ο ππουπί οἱ ΟἨτ6ςβ; απᾶ 6 ἄῑς- 

40 οἵρ]ος αἷξο {ο]]ογαά Ἰϊπ. Απά Ῥοαΐπο αἲ Ίο 
ῬΡίασο, ἰιο δαϊᾷ {ο ἴπθιι, Έταγ {ιαί Το πια” πού 

4{ οπίαι Ἱπίο μα]. Απά νο πιάνουν ἔνοπι ἴλοπι 

αὐοπέ α βίοπθ” 1Ἠγοπ, απᾶ Ἰπεοπο ἄοπη 
40 Ῥταγες, βαγίπο, Γαΐμου, 1 οι ατί π Πίπας, 

Υ6ΙΊΟΥΘ {]5 οἳρ {ποπ της; πθτοσίηθ]θΒς, πού 1άΥ 
49 πΙ], Ῥαξ Ὁήπο ο ἀοπθ, «Απά {πετ αρρθατεά 

το Ἰήπι απ αησα] {ποπ Άθαταα, 5θπςλοπίπς 

44 πι, Απᾶ Ῥοῖπς ἵπ Απ αΦΟΠΥ, 19 Ῥταγοά πιοτο 

δανηθςί]γ; απᾶ 5 Απουῦ Ὀεσβμιο Πο αγεηῦ 

4ὅ ἄγορς οῇ Ῥ]ουά [π]ῆπο {ο ο ϱτουπᾶ. Απά 
πδῖησς αρ {γοπι ΡΥ76Υ, Ίο 6ᾳπι8 {ο Ίο Δἰδοίρ]6β, 
οπᾶ {(οιπιᾷ έἶοπι εἹοορίπς {ου 6ουγοἵ, απᾶ 9 

46 κφαϊὰ ο ἴιοπι, ἨἩγ ἆο γθ 5Ἴσορ ᾖ τῖδο απᾶά ῥταγ 
Ἠιαῦ Υο πΙαΥ πού οπίου Ιπ{ο ἐα]. 

4 Απά π]]ο ο σταρ γοί βροαίπσ, Ὀσ]ιοιά, α 
α ονονά, απ ἵιο π]ο ἵναξ οα]]θᾶ «ιάαβ, οπο οἱ 

ἴιθ πε]νο, ποπέ Ῥο[ογο 'λμθπι, απά ἄπθιυ πα 

48 ὅθεις ο Ἰ5ς Ἰπ. Ῥαΐ σερ οαῖᾷ {ο Ππι, 

αφ πᾶας, ἀοξί οι ἀο]ῖνου τρ ἴμο Φοπ οἩ ππ8η 
49 π]Ώι α Ἰες Απά ἴἼοδο αὐοπί Επι, 5οθῖης 

π]ιαῦ πνου]ά {ο]1ομν, δαἱά {ο Ἠἱπη, Τους βἱνα]] Ίνο 

50 επηῖίο ση] ἴ1ιο βπνοτά ὁ. Απά οπο οἱ ἴλοπι ΒπΙΟἴΘ 

Ὠιο εοιγαπί οὗ ἴμο 11ο] Ῥιϊοδί, απᾶ οί οἳ 1158 

δ1 το]μέ θα. Ἀπᾶ ᾖθ815, απβογἶπᾳ, 5αἱά, Ἰωού 5 
βιέῆσοο. Απάᾶ Ἰς {οποιος 15 σας, απᾶ Ἠου]οᾶ 

89 Ἰηπ,. Απᾶ ὦοβιδ βαίᾷ ἴο {ιο οἰήδί ρηορίς, αἲά 

οαρίαίης οἱ {ἶνο ἐθπιρίθ, απά {ιο ο]άσις γιο Ἰαᾶ 
6011Ο ασαἰηδέ μπα, Ἠαγο γο ὁοΠ16 οιί αξ αφαἰηςί 

68 α τοῦθοι, πὰ Ειγοχγά5 απάἁ οἶιος}. Ίου Τ σγαδ 

ἀα]γ πη]ῶι γοι {π ἴ]ο Γοιηρ]ο, Υο ἀἱά ποί βοίο]ι 

οπὲ γουν Ἰναπάς ασαἰηςὺ πιο; Ὀαῦ μὶδ 15 γους 
Ίου, απᾶ ιθ ρον’6» οἱ ζα1ΊςΠοββ. 

δ4 Ὅλοα 1ο ἰοοῖ . Ἠίπι, απᾶ 198 ᾖΛύπ, απά 

Ῥνγουσ]λέ 1ήπι {Πίο 16 ]ήρ] Ῥηθβς Ἠοιςο. Απά 
66 Ῥοΐου {ο]ονοά {αχ ο. Απά π]οη {που Ἰιαᾶ 

Ἰπᾶ]οά α ἄγο {π ἴ]ο παϊἁςύ οἳ ο "οοιχί, 9116Υ 

5 ο) “ρα]ασς 

εαῦ ἄοπη ἰοσοί]ατ, απᾶ Ῥοΐον εαΐ ἆοπι απιοπς 
{μαπι. Απά α οογαίη πιαϊᾱ-δεγνανέ δοείπς Ἠϊπι δ6 
38 16 σαΐ ΡΥ ιο νο, απᾶ ]οο]ῖης θαΓΠΘΕΙΙΥ αἲ 

Ἠΐπῃ, 816, ΤΗϊ5 ΄παη 15ο πα ση ήπια. Βπέ ο δτ 

ἄοπ]ιεᾶ ἸἨΐπι, εασίπο, ἸΝοπιαἩ, 1 ἆο ποῦ που 

Ἠΐπα, Απά αἴοι α Ἠδί]ο τη]ή]ᾳ, αποίἶαυ δα1ψ Η11η, ὅ8 

απᾶ σαῖά, Ἔμοα αἱδο ατῦ οπθ οἳ έπαπ. Ἐπί 

Ῥοΐον ααἷά, Ματ, Ι απι πού Απᾶ αὐοπύ οπςο ὅ9 

Ἠοαν Ἱατίπο ραβεοΠ, αποΐλον οοπβάεη(]γ αἰβνπιοά 
βαγῖης, Ο{ α γπῖῃ, 115 πα αἱ8ο Ὕναξ πι Ἠ1πι, 

{ου Ίο ἵδ α αΠ]σααπ. Ῥαΐ Ῥοΐου εαϊᾷ, Μαη 1 60 

Κπον ποῖ ]αί ἴμοι εαγθς. Απά ἱπιπιθάίαίαιγ, 
Ψλή]ο Ἡθ πας «ροα]ῖπα, ἴἶο οοοἷς οιούπ. Απά 61 
ιο Ἱμονά τησ, απά Ἰοοζκεά αἱ Ῥείου; απᾶ 

Ῥοίου τοπηθιηῦογσᾷ {ο ποτά οἱ ο Τιοτᾶ, Ἱοτ 

116 Παᾶ εαϊᾶ το μπι, Ῥοίουο {ο οοσῖς οε]] οἱοΥ, 

ποια πη]6 ἄθηγ πῃς Ἠμ]οθ. ΑΔπᾶ Ῥεΐετ ποπί οτ{, ϐ2 
απᾶ πορῦ Ρἱ0ο]γ. 
Απά 6 πηδη πιο Ἰιοιά 2 οξαβ πιοοκοᾷ πι, 08 

απά επιοίο Λίπι,. Απᾶ Ἱανίης Ῥμπά(ίο]άεά ῖπι, 64 

Του Βίπποἷς 15 {ασα, απᾶ αθιεθά ]ήπι, δαγίπο, 
Ἅγ]ιο ἵ5 1 ειαῦ εἰνιο]ς ἴμορἹ]. Απᾶ πΙαΙΥ οἴμον 65 

Είησς 11ου εροκθ χαρτοπομ/{ΠἩγ ασαϊηςό πι, 

Απᾶ π]θυ 165 πας ἄαγ, ἰμθ οἰάθνς ος 16 Ῥεορ]ο 66 

Ῥοῦἱι οἱ]θ[ ρνϊθξίς απᾶ 5οιΐθαξ, 6119 ἴοασί]που, 

απᾶ 16ᾷ Ἰίπι Ππίο ιοί οοπποῖ], βαγῖης, ΠΕ έοα 61 

αγί ἴλο ΑποζηοἍ, {οἱ1 Ἡδ. Απά Ίο δαἷᾷ {ο ἔ]ιαπι, 

ΙΤ {ο]1 σοι, τὸ πΙ]] πού Ῥομσνθ. Αά 1) 1 αἱεο 08 
βξ]ς ου, Υθ πΙ]] οἱ αΠΘΨΟΥ 116, ΠΟΥ 10ἱθ456 γιο. 
Ἠοποθβονί] νο ᾷοη ο{ Ίπαν ΥΠ] ο βεαἰοᾷ αὖ {ιο 69 
τὶο]ιό παπά οἱ ο ΜΙο]ίγ ἄοά. Διά ἐἶναγ αἲ] τῷ 
αἱ, Α τὸ ιοα οι ἴλο Θοη οἳ αοᾶδ Απά Ίο 

ραἷά {ο ἔλοπι, Ὑο 5αγ ἠιαί Τα1η. Απᾶ ιο παῖά, τ1 
Ἠμαί {16η πεοᾶ ἨΊανο πο οἳ 16ΈΤΠΟΠΥ 3 {ου 
νο ου156]νες ανο Ππθατά ἔροπι 115 ο πιοπί]. 

ΧΧΤΠΙ.--ΑπΌ πο π]ο]ο πηυ] πιά οἱ (]θια 
41956, απά Ἰοά Ἠήπα {ο Ῥι]αίο. Απά {ια Ῥοσαη 
{ο «οοπβο Εῖπι, βαγίπο, ο {οιπά {δ πια 

ρονγογὔπς ἴ]λαο Παίίοτ, απᾶ {ουρά ά]πο ἰο οἶτο 
ἐναίοθ ἰο Όθβα, εαγίῃς Ὠναί ιο Ἰήιηςο]/ ἰς 

Ο]]ςί, α Ἰΐπο, Απᾶ Ῥηαίο αε]κθᾶ 11η, δαγίπα, 8 
Αγί οι ιο πο οἱ ἴμο ἆουβὸ Απά. 1ο, 
απσυονίπο ἡάπι, δα1ᾶ, Έποι εαγοβί ἐξ. ἜΤ]ιοι εαἱά 4 

Ῥ]]αίθ {ο [πο οµίαί Ργ65ί5, απά {ο ο ογουᾷς, 1 

Ππᾶ 1ο οίη]ο ἰπ 15 πια. Απά ἰμογ Ίνοιο ὅ 

πιογο Πθχορ, δαγ1ης, Ἠ ο 5ΗΥΘΙΗ τρ ιο Ῥθορίο, 
ἰοασλίπο {Ἠτουρ]ιοπί αἲ] ο πάσα, Ὀοςἱηπίηο {ΡΟπι 

πο 5 
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ἄα]]θο Ίο {5 ρίασοθ. Ίο Ῥῆαίο Ἠοατά ος 
6α1ἱ168, 9 αξκοά 1 ένο πια παδ ο (λ]1]θαπ. 

Απά Ἰοαγπίπα ας Ἡο Ῥοϊοπσοαά {ο Ἠοιοᾶ 
ᾖατ]βᾶϊσίίοιι, ιο βοπῦ ]ήπι {ο Ἠθτοά πο Ἠπιδο]{ 

88 8]6ο αἱ ο ογτιδα]οπῃ αἱ λαί πιο, Απᾶ πθη 
Ἠσοτοά απ; ὅοδας, 19 τε]οϊσαᾶ ϱΥ88{1Ψ, {ου Ἶε 
Ἰθᾷ Ίοης Ὦθου ἀθείτοιβ {ο 566 Πΐπι, Όθοφιισο Ἶς 
ηαά Πεατά πιαπΥ (ήηρς οοποθτηίης Ἰήπα; απᾶ 9 
Ἠορεᾶ {ο 806 80Πιθ δίση ἄοπο Ὦγ Ἰήπι. Απάᾶ 16 
ᾳπθεῖοποᾶ Ἠῖπι ἵπ πΙαπγ πγοτᾶς; ὑαῦ ο αΏβγου- 
οἆ Επ ποήης. Απά {ο ο]]οί Ῥτίοδί5 απἆ 11ιθ 
βοΐροβ δίοοά αρ, απά γο]απιοπ{]γ αοοαβδθᾷ Εϊπη, 

Απᾶ Ἠεχοᾶ πι 15 εοἰάϊευς, Ἱανίης {οαίοᾶ 
Πΐπα ση οοπίθπηρί, απᾶ ἀογ]ᾶθάα ἠόπι, αἲταγεᾷ 
Ἠΐπι 1η α. βρ]επᾶ]ά τοῦς, απᾶ 5οπύ Ἰήαι Ῥασῖς {ο 
Ῥῆηαίο, Απά οἩ ναί ἄαγ Ῥ]]αΐο απᾶ Ἠετοῦ Το- 
8119 ᾖθπάς ση] οποι οἴμον; {ον Ὠοίοιο αγ 
ποιο αἱ ομηΥ Ῥούμοθη ΊλπθπιβοΙνο. Απά 

Ῥ]αϊο, µανῖηπς οα]]οᾶ {οσο ἴλο ομίαί Ῥτϊοσίς, 

απᾶ πο τπ]θ:ς, απᾶ {16 Ρθορίο, ϱαῖά ἰο 1Π6υῃ, 

ὙΎᾳ Ἰατο Ῥνοασ]έ ΕΦ ΠΙΒΠ {ο 11θ 88 ΟΠ6 Ἠ]ιο 

Ῥοτγογ{οίΙ {πθ. Ῥοορίθ, απά Ὀσ]ο]ᾶ, 1, Ἱατίης 

οχαπιποᾶ Ἠϊπι Ῥείογαε Ύομ, πάτο {οππᾷ πο οτίπιθ 
ἵπ ΟΦ πιαἨ, α5 {ο έμο (]ήπος οὗ π]ῖσ]ι. σα αοσοπδο 

Βίας πο, πον γοῦ Εεγος ; {ου 1 5οπέ οι {ο λϊπι, 
απά Ῥομο]ά, ποὐήπς πγοτίἩγ οἱ ἆθαί]ι Ἱαῦι Όδοι 
ἄοπο Ὦγ Πήπις 1 πι], ἐλογείογς, οἸιιρίςδο, απἁ 

γοἱθηβο ήν. (Εου 16 Ὑαβδ ΏθοθεβαΥΥ {ια Ἱο 
βου]ά τοἱσβςθ οπς {ο ἴ]θπι αἱ ἐμο ἴθαρί) Απᾶ 

Ώου οτἷεά οαῦ αἲ] οπσο, 5αγίμα, Απαγ πι είς 
ιαπ, πᾷ 1εεαξο ἰο Ἡδ Ῥαγαῦῦραδ; (σ]ο {ο 
ορναίη. Ἰηφαγγθούῖον παάθ ἵπ 1ο οἱ, απᾶ ΤοΥ 
πιηγάθς ]αᾶ Ὄθει σαδὺ ΙΠΐο Ῥησοι.) ἰαίο, 
Ἠιογοίοχο, πνϊς]]πσς {ο χθθαβο ἆθδας, 5ροίο {ο 
ἴλοια ασαίπ. Ῥαΐ μογ οτ]οᾶ οτῇ, δαγῖηα, Ονποῖ- 
{1 οπογ Επ] Απά ο δαῖἆ {ο {ἶοπ {πα 
ὑπιτά πιο, ΊΗσ, πλμαῦ ονῖ] Ἠαίμ Ίο ἆοπο 1 
λαγο {οιπᾷ πο ογίπιο πο ΠΥ οἱ ἀθαίῖι 1 Πίπις 1 
ψ], ἐλογθίοτε, οἹιαςῆ5θ απά γ6ἶθασο μή, Απᾶὰ 

Ώιαγ πχαοᾷ γὶἴ] ]οπά γοίοος, ἀθιπαπαῖης {ἰλαί ιο 
βιου]ά Ὃο οιαοἰ[ιοᾶ; απά 1μθῖν τοῖσθς απ ἔλοδε 
οἳ νο ομίθῖ Ῥτϊθδίς ριθταϊ]θά. ἀΑπᾶ Ῥήαίο 
ἀθοῖᾶσα ια 16 Ἱοπ]ά Ῥο ἄοπο αορογᾶἶησ {ο 
Ὠνοῖχ ἀθειπαμᾶ, Απά Ἰθ χο]θαφοά Πάνα π]ο {ον 
Ἰηβανχθοίίοη απᾶ πιατᾶςθν Ἰαᾷ Ῥοει οαδῦ Ιπίο ἴμο 
Ρ16ΟἨ, Ίο 16 Ἠαὰ ἀαεπαπᾶρά» ΤῬιαΐέ Ίο 
ἀοἱτοιθᾶ πρ ᾖθδας {ο ἐῑιοῖν γη], 
Απᾶ 5 Ί1ογ 16ᾷ Ἠΐπι απγαγ, ἴ]ου Ταἱᾷ ]ιοᾷ ο 

οπο Φίπιοη, α Ογτεπίαῃ, οοπήπς οπι {θ 
σουπ{ςγ, απᾶ οἩ Ἰΐπι {1οΥ 1αἱά ιο ο055, ἐ]λαῦ Ίο 
πήσ]ὲ Ὄοθαν ὁὲ ατα θεα. Απά ἴἶενο {ο]]ονοά 
Πάπα α. ρϱχθαῦ τηπ]Π ιά οἱ θ Ῥθορίθ, απᾶ οἳ 
ἌοπΙθΏ, π]Ώο αἱεο Ῥουα]οά απά Ιαπιοπίοά Πάπ, 

Ῥαΐ ὀεδας5, ἰπτηΐησ {ο {λεπι, δαἷᾶ, Ὀαυσλίθυς οὗ 
16γηρα]οπι, πεορ ποῦ {0Υ 19, Όπέ Ίγουρ {ος γοιί- 
εο]νος, απά {ον γοιτ ομάνεα, Έου Ῥομο]ά, 18 
ἄαγς ατςο οοιπὶπρ 1η. ὙΠΙΟὮ λο πΙΠ] 5αΥ, Παρργ 
Ἐιο Ώ1Υθη, απά ἔδο ποπιῦς πἡϊσα πθτου Ῥολο, 

απᾶ ἐλε Ὀτοιδί πἩοὰ ποσο 5ποκ]αᾷ. Πε 
Όιογ ουν] ροσίη {ο εαγ {ο {116 πιοαπίαῖης, Ρα]1 οἩ 
π8; απᾶ {ο ἴμο μ1115, ΟΌοτεν Ἡδ. Του ΙΓ Πιο ἆο 
Ώνθεο ήπος {ο {16 στοση 66, ]αί πν]] ὂο 
ἄοπο {ο ο ἆτγῖ Απά [μον ποιο 45ο Ίππο 

οὗνθυς, πιθ]οίασίους, 16 πι(Ὦ πι ἐο ο ρα ἰο 
ἀθαί1. 

Απᾶ πλαν ἴΠε6γ οὔπιθ Το {16 Ῥ]ασς Ὑηλὶσ]ι ἰ5 
᾿οα]]οᾶ Θικα]], Πιοτο ΊΠογ ογποιβθᾷ 1ήπι, απᾶ {ο 

πιθ]α{ποίοτς, οπθ αἲ {μα τίο]μέ Ἱναπά, απᾶ μα 

οίμον αὖ ἴἶιο Ι6ἱς, Ἴ]ιευ ἆεδις βα1ς, Τα νου, {ου- 

αἶνο Ένθιι; 1ου ἴπεγ που ποὺ π]αί 1ου ἀο. 
Απάᾶ Ἱατίαρ Ῥατίθᾶ 145 σατπιεη{Β, Ίου οαδί Ιοίς. 
Απᾶ θ Ῥεορίο βίοοά ]οο]ΐπς οπ. Απά ἴἶο 
ταίθγς γη] ἴ]οπι ποοΏεᾶ αἲ ἠύπ, 5αγίπα, Ώ ο 58Υ- 
ο οἴμον; Ι6ί Ἠϊπι 8ατο Ιπιδο[ήί, 1 1ο ἵδ ἴμο 
Αποζησᾶ, ἐῑνο σἴιοβοπ οἳ ἄοά. Απᾶ ῆιο πο]άΐθις 

α1ξο πιοσ]κοᾷ Ἠήπη, οοπηίπο Ἠθ8Υ, απᾶ οβσνίπος ]ήπι 
γίποσαγ, αιά δαγίησ, Ἡ οι ατέ νο Κ πο οἳ {θ 

ἀθ1ς, 5.το {Ἠγδεί. Απά απ ἱπδοηρίίου πας 
αἱδο τν ]ἐίθη οσον Πϊπι ἵπ πτοεῖς απ μα, απᾶ 

Ἠοῦρνοιυ ]οἱΐους, 15 15 ιο Κίπο οἱ ιο ἆσνς. 
Απά οπα οἳ θ πια]ο[αοίοτς π]ο 6ο Παησοῦ, 
τον]]θὰ Ἠΐπη, δαγίησ, 1 ποια ατί ο Αποζηιοα, 

βανο {1γεο]έ απᾶ ας. ιό ές οἶμοι, αΠΦΨΟΡΊΗΑ, 
τοὑτ]κοᾷ 1111, 5αγίπς, ὉΏοδέ πού 6Υοη έΠοι {σαν 

αοά, εἶπορ ἔἶοι ατί υπάον {6 64πιθ “σοοηάθπιΏᾶ- 

σι Απά Ἱθ, πᾶςοά, ἠπ5ίϊγ; {ου πο τοοεῖνο 
{6 ἄτο τοπατά οἱ οαν ἀοαάς; Ῥαῦ 5 Ίηση 

Ἰιαΐζι ἆοπο ποζλίπο 4Π158, Απά θ βαἰᾷ {ο 6- 
5, Του, ΤοπΙΘΠΙΡ6Υ 116, οι οι οοπιθδέ 1π 

Ώιγ Ἱπσᾶοι, Απ ᾖθδις δαά {ο Πάπα, Ἐναίγ, 
1 δαγ {ο Ίσα, 5 ἆ4αγ οι εἰα]έ Ὄο αγ] ύ] πιο 1η 
ραγαᾶϊδε. Αγά 1 νη8 αὐοπῦ {1ο εἶχ{] Πο, απά 

Ἠιοις παθ ἀαιίσηθςς οτου 1ιο γ]ιο]ο Ἰαπά 11] ελο 
πἰπ{] σαν. Απᾶ ο οππ πας ἀαι]κοποῦ, απᾶ 

2τ 

28 

29 

41. 

49 

48 

48 

45 

8 ϱἨ βοπίοπος 
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αΤ 

48 
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ον 

58 

δά 

ὅδ 

6 

2 
δ 
4 

ὄ 

6 

ή 

8 
9 

10 

ἄιο νοῖ] οἳ ἴἶιο {ιπρ]ο γγαδ χοπῦ 1η 111θ παῖᾶςῦ. 
Αιιᾶ ὧορα», ουγίης πι ο ]οπᾷ γοῖσς, ραῖά, Έα- 

Ώου, πΐο ἴγ Ἰαπᾶς Τ οοππῖ6 πιγ βρῖσίό; απά 
Πανίπο βαἱά 5, ης οχρίἰσά. Απά που ος 
οοπζατίοῦ. απ πας ἴοο]ς Ρίασθ, Ίο σ]ουϊμοᾶ 
ἀοἆ, εαγίαςσ, ΟεταϊπΙγ {ἱ5 ἵας α αἰσ]ίοοτδ 

πιῃ. Απ 1] ἰλο οἵοπάς λα σαπιθ ἑοσοί]οτ 
{ο ἐ]ιαῦ οἱσ]ί, Ῥομο]άϊπς πο ήπσς π]ΙοἩ ἐοοῖς 
Ρ]ασα, τουχηθεά, Επ ήπο {μοίν Ὀχεαςύ. ῬΒπί αἰὶ 

ἱ5 αοηπαϊηίαποθ, απά {16 ΊΟΠΊΟΠ πἩο Παᾶ {ο]- 
Ἰοτγοᾷ Ἰάπι {γοπι (4αμ1θο, δἐοοᾶ {αν οϐ, Ῥομο]ά- 

Ίπσ {ος πρ». 
Απά Ῥε]ο]ᾶ, ἰφρτο 105 α ππαἩ παπιθᾶ 1 οβορἩ, 

8, οοπηςείον, α σοοᾷ απᾶ πεί Ίπαη. (11ο Ἰαᾶ ποῦ 
οουβοπίσά {ο ἐῑαῖν οοπηξοὶ απᾶ ἆθαᾶ), ἔτοπι Αγὶ- 
παίμοα, α. οἱ οἱ ο ἆσπβ; ὙΨ]ο Ίναδ ήτηβδθ]{ 
8ἱρο απο {ο ιο Ἱϊπσάοπι οἳ (οᾶ. Τι 
πιαπ. πουῦ 1ο Ὀαίο, απᾷ αδκοᾷ {ον 1ο Ῥοᾶγ οἳ. 
ὀθδᾳ». Απά Ίο ἰοοῖς 15 ἄονῃη, απά πταρροά, 16 
Ίη Ἠπαυ, απᾶ Ἰαἱᾳ 16 1π α {οτηῦ ποπη {π ο τουῖς, 

Ίπ σ]ῖσίι πο οπε λαᾶ 9νο» γοαῖ Ώοευ ]αἱ4. Απ 

ἐλαί ἆαγ πναξ ἔλο Ῥτοραναἶομ, απά ιο 5 Ρα 61 
ἄτοι οἩἨ. 
Απᾶ ἐῑνο ποίηση αἶδο πλο Ἠαά οοΊης πο Ηήπι 

οι ααμΐσο, {οἱ]ονίας αἴΐον, ρομοίά {ο {οπιῦ, 

απᾶ ουν Ἠ5 Ῥοάγ πας Ιαίά. Απά νογ τούιτη- 
οἆ, απᾶ ρνοραγεᾷ βρϊθο απά οἰπιασηίς; απᾶ 
χαδθᾷ οἩἳ ἴλο εαὈδραίῃ, αοοογᾶἾῖτπος Το ἐἶνο οοπ- 
πιαπάτηθη . 

ΣΤΥ. ΝοἩῦ ον ιο Πτδί ἆαγ οἳ ο τοῖς, 
ΝΟΥ εαχ]γ {π {6 ππουπίπα, {6γ οὔπιο {ο {πο 

{οιηῦ, Ὀπ]ησίησ {πο 5ρίοθς Ὑ]ο]ι 41οΥ λαᾶ ῥρτδρα:- 

ο, απᾶ 8οπιθ οέλενς ΠΕ οι. Απᾶ ου {ουπᾶ 
ἤιο δίοπο το]]οά απ/αΥ {οσα ἐῑιθ ἴοπιὈ; απᾶ {]ογ 
οπἱογοςᾷ Ίπ, απά {ουπᾶ πού ἴ]ις Ῥοάγ οὔσσρδι5δ. Απιά 

85 Ίι6Υ πους πιπο) ρουρ]οχος αὐοπύ {μῖς, Ῥο]ιο]ᾶ, 

Έπο πιθη δίοοᾶ ὮΥ οι ἵπ λΙηῖπς ο]ούλῖπς, 
Απά αδ ο πογο α{γαῖᾶ, απᾶ Ῥοποᾶ ἄοπη θιεῖν 
{αος5 Ίο ἴλθ οαχ[]ι, ἴλοΥ 5α]ά Το ἐἶοπι, ΙΠΥ 5θο]ς 
γθ ές Ἱγίησ ΑπποηΏς ιο ἆθαά δ ες 15 τοῦ Ἰιεγο, 
Ῥαῦ Παζ] τίδου ; ΘΠΙΟΠΗΡΟΥ Ποῦγ Ἱο βρο]κο {ο γοι 
πηί]ο ιο Ίπας τοῦ ἵπ ἄ9ῇ]6ς, βαγίπο, Τ119 6ος οἳ 

πια πιαξῦ 9 ἄομγογεᾶ πρ 1Πίο ἴ]ς Ἱαπᾶς οἱ θἶπ- 
{αὶ. που, απά ο οτιοϊῃοᾶ, απᾶ {ο ἠήτᾶ ἄαγ 

πὶδο ασαἰπ. Απᾶ 116γ τοπιβπ]ρθγοά Ἰής γγοτᾶς, 
απά τεζιτηῖης Ώ.οΠ1 1μθ Τουηῦ, ν6γ {ο]ᾶ α]] ἴιορο 
πας {ο ιο οἶοτοι, απά {ο α]] {ο νοςῦ. Τί 

ας ΜατΥ Μασάα]θπθ, οπά ὔοσηπα, απᾶ {ατΥ 
ἔλο πιοίμεο' οἱ {α168, απᾶ 11ο οἴ]θι 10/16. Ἡ 1] 

ἄποιη, πο ἰο]ᾶ θςο {]ίηρα {ο ιο αροςί]οῦ. 
Απᾶ ὑμοῖν ποτᾶς αρρεανθᾶ {ο επι α5 απ 14] 
{ω]6, απά ιθΥ Ῥο]ονοά ᾖθπι ποῖ. Ῥαέ Ῥοΐου 
1056, απά 1απ ἴο {ἴμθ {οπιβ, απᾶ  εἰοορίηρ ἄογνῃ, 

ιθ Ῥο]ο]ᾶ οπ]γ ἴἶιο 1ου ο]οί]ος Ἰγίης ἐᾖστε, απᾶ 

1ο ἄθρατίοᾷ {ο Ἠϊ5 Ἀοπθ, "οπάσιίπο αἱ ἐλαί 
πῖο) Ιιαᾶ οοπιθ {0 ρ888. 

Απά Ἰο]ιο]ά, ὑπο οἵ ἴἼθπι ποιο οοἴἶπςσ ναί 
Β8Ί1Θ ἄαγ {ο ἃ νι]]ασο παπιθᾶ Ἑπιπιατς, νἨ]ο] 
πας εἰχίγ {ατ]οηπσς ἔγοπι ἆοχδα]61. Απᾶ ο 
ποιο [α]κίπς πΙ θαο οπου οοποθυπίπσ α] 
ἴμρςο ἐπ]πσς σπλΊο] ας Παρρεποᾶ, Απά 16 οα1πο 

{ο ρα85, ππ]]ο ου Ί6Γθ Ἰθ]κῖπο οπᾶ τεπεοηῖπς 
ἰοσοί]ου, {μαί ὦοδις Ἰπηςε]{ ἆτοι ηθαῦ, αμᾶ 
που πα (ποπ. Ῥαί [λαοί οὖος πνθτο Ἠο]ά, 5ο 
ἴμοῦ ογ ἀἷᾶ ποῦ ἆπον Ἠάπι, Απά Ἡο βα1ἆ {ο 

Έιοσι, μαῦ πγοτᾶς αγε ἴλαςο γη]]οη Ὑο απο 6χ- 
ομαπρσίηπο δι 6αοἩὮ οὐμθυ, 4 το γα]], απᾶ αγς 
βαᾶ 7 Απά 116 οπθ παπιοᾷ ΌἼδοραξ, απςγγογίπα, 
ποὶᾶ Το Ἰήπι, Ὁοςξί οι οπΙγ βο]οατα ὧν ἆθνηξα- 

Ίοπι, απά Ἰποποδί πού {16 ἠήπσς πο] Ίαν 
ϱ0πι6 ἵο Ῥα855 ἴπους, ἵπ ἴμθσο ἆαγς Απά Ἶθ 
βαϊά {ο ἔποπι, μαί (ήπσς Απᾶ 1]ι6Υ βαἱᾶ {ο 
Βέτα, ῶμοβο οοποογπίησ «οδις οἱ Μαπαταίμ, πο 

πας αν Ῥτορ]λού παϊσα{γ {π ἀοθᾶ απᾶ υοτᾷ Ῥείουο 

ἄσά απά αἱ ἴο ρεορίθ; απᾷ Ίοι {ο ο]ίο 

Ρτίθςίς απά ος τα]οις ἀομνονοά Ἠϊπι πρ {ο Όσο 
οοπάθπιηθά {ο ἆθαίμ, απᾶ ογποϊβοᾷ Ἠϊπ. Βτπί 

πο Ἱοροά ναί 16 αδ 16, ΊνἩο Ἴνας νο τοᾶθαπι 

1βΥαο] : Ραπᾷ Ὀθείάςς αἲἱ 16, {ο-ᾶαγ ἶς ἔῑιο ἠηνᾶ 
ᾷαγ αἶποο {λοξθ ]πσς ποιο ἆοπθ. ἈἘπί {ατί]ου- 
ΙΗΟΥΘ, 8ΟΙ1Θ ΟΙΠΘΏ ΟΓ οἳ» οοπιραη7 αδἑοπὶδ]οά 
τϐ, γιο Ἱνογθ 6.ΥΙΥ αἲ ἐπο ζοπιῦ; απᾶ πού βπᾶ- 
ης 5 Ῥοάγ, ΟΥ οα116, βαγίπᾳ, ἠ]ιαῦ ἐἶιον Ἰιαᾶ 
αἱξο 8θοη α τὶδίοη οἱ θπαθίς, π]ιο βαἱᾷ αῦ ο 
Ίαδ αγο. Απᾶ 8οΠ6 οἳ 1οδθ η] 38, ποπ {ο 

Όνο {οπῦ, απᾶ {οππᾶ ὁἱ οΥοι α5 ἴἶιο ποπιοι Παά 

βαϊά :. Ὀπί πι 116) 8.1 πού. Απά ο ραῖά {ο 
ὤϊθιι, Ο Ὀοια]ί]οβς, απἆ 5ἱοπ οἱ Ίιοατῇ {ο ϱθ- 

Ίσονο αἲἱ π]]ον Ίο Ῥτορ]θίς Ίαγο 5ροκοη 

Μιδύ πού ιο Αποζηισα  εα[ον {ἱιαςο {Π]πος, απά 
61/9Υ 1πύο Ἠὴ5 ϱ]ουυ 2 Απά Ῥορίπηίηπσ {οπι Μο- 

5ο6, απά {οπι αἱ 1116 Ῥτορῃθίδ, 11ο οσρ]αϊποᾶ ἰο 
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5 οΥ “ποπᾶθτίης πῖ] Ἠϊπιςδε]Ε” 

ϱ Μργαδζη, « Ὁαυ στ] αἲ] ἐ]ιοςα ”: 
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ἴλνθια ἵν ο] 11ο βογϊρίατες 1ο ἐλίπσς ϱΟΠΟΘΥΗ- 
28 Ίπα Ἰήπιδε]ί, Απά {με ἆτεπ πθαῖτ ἔἶιο τι]ασε 
πο; 116 πθτο ροῖηπσ, απᾶ 6 πιαάο αβ 

29 ἴποιρ] Ἠθ παξ σοΐπο {ανεν. Απά ἴπεγ ῥτεσξ- 
οἆ Ἠϊπ, βαγῖης, Ἐοπιαίη πλ τς, {ος 16 18 {ο- 

πατάς θτεπίησ, απᾶ {ο ἆαγ Ἱαί]ι ἀθομηοί. Απά 
50 Ἡο πεηέ ἵηπ ο αθῖᾶθ ση] {θτη. Απᾶ 16 6απιό 

{0 γρᾶ55, α5 6 τοσ]ἰπεᾷ αἲ ἑαρία νι Ώλθπι, Ἰθ 

1οο]ς «ἴπα Ὀτοαᾶ, απά Ὀ]θμβε, απά Ῥγοῖκο {έ, απᾶ 

81 ρατο {ή {ο ει. Απά Ἰλμαίν 97ος πθιθ ορεπεᾶ, 
απᾶ ου Έπου ήπια; απά ο ἀἰδαρρθανεᾶ {τοπι 

83 θα. Απᾶ 116 5αἱᾷ ἰο οποῖι οίμαν, Ὀἱά πού 
ος Ἠθδατί Όατη ση (ῖη ας, π]ι]θ Ίο τνας ἰα]]κίπς 

-ἴο 5 ο; ἐ16 παγ, απᾶ ν]ή]ο Ἡο σας ορθπίπσ {ο 

885 τς {πο ποηρίινος Απά {167 τοβθ αρ λπαί 
Β4πι6θ Ώση», απ τοὐηποά {ο αθταδαίθπι, απᾶ 

{ομπᾶ {πο οἶετοι σαΐμοτοά {οσθίμετ, απἆ Ίμοξο 
84 πνηο πδυθ ση] {πεπι, δαγίπα, Το Τιοτά Παλ ἵη- 

8δ ἆθοᾶ τῖδθι, απᾶ Ἠαδμ αρροατοᾶ {ο ὪἨπιοη. Απά 
Ἠι6γ ἀθο]ατεᾶ πα ᾖαά ἐἑα]οη ρίαοε ΟΠ ἴ1θ τναγ, 
απᾶ Ἰοι Ἱθ Ὀθοβτιθ Ίεποπα ἴο ἴλεπι Ἱπ Τἴπθ 
Ῥνθαί ης ο {ο Ὀνθαά. 

86 Απᾶ π]]]ο 116 ποιο ἰε]]ίπο ἴλεθσο {π]πσς, 
ἆθεας Ἠηδδ]έ δίοοά Τη ἐπο πιὶᾶςύ οὗ ἔἶιθια, απᾶ 

8Ί εαϊζμ {ο ἰμθπῃ, Έθασθ ὃε {ογοα. Ῥαΐ 116Υ πεγθ 
τθγγ]ῇθά απά αβηϊρ]ίεά, απᾶ ἠιοισ]ῦ ια ἴπ6υ 

ὃδ εαπ ϱ αρ. Απά Ἡςδ παϊᾷ {ο Ίδια, ΓΠγ αἲθ 
Υθ οσ(αίθᾷ, απά πἩγ ἆο τοαδοπίισς 1156 {η γοιν 

ὃ9 Ἠθατίςῖ 66 πι παπάς απά πιύ {θοί, έναί 16 ἶ5 1 

3 ο) {πο 1ομί 

πηγβοὶξ; {6οὶ π1ο απἆ 5θο; 00  βρὶγῖν Ἱαῖ]ι ποῦ 
βος] απἆ ΌοπςΒ, 48 ο Ῥοτοθῖνο πῃθ ἶατθ. Απά 40 
βαγίῃπσ Οίς, πο 5ποποά ἴμθπα Ἠῖς Ἰαπάς απᾶ 115 
{οοί. Απά ψ]ή]ο ιογ γαί Ῥε]ίενυοά ιού {οτ Ἰογ, 41 
απᾶ ποτο ποπᾶθι]ης, Ἡθ 5αἱᾷ 1ο ἴ]απι, Πατο σα 
8Ώ7 {πίπο {ο θαςἳ Απά {16ύ σατο Ηῖπι α ρῖεος 42 
οἳ α Ὀτοῖ]]εά Πςμ, απᾶ 8οπ16 Ἰοπογ-οοπδ. Απά 48 
6 {οοζ ἐλεσθ, απᾶ αἲο Ώοΐοτο {μεπι. 

Απᾶ 1ο δα]ᾷ {ο Ίιαπι, 1686 αγε ἴἶλθ ποτάς 44- 

πλίοὮ Τ εροίο {ο τοι, πλ] Ἰ παβ γεέ πΙζ} γοι, 
Ὠναί α)) Ὠμησς πιπθῦ ὃο {α]βΠθά πυ]ήοι ατθ 
πηίθυ Ἱπ ἴο Ίάτν οὗ ΆΠοξες, απᾶ {νε ρτορ]αῖς, 
απᾶ το Ῥεα]ας, οοποργηήπο πο, Τποη Ἶθ ορεπ- 45 

ο {λιαίν πα]τᾶς {ο τπθτξε{απᾶ ιο βοπἱρίητθς, απᾶ 46 
εαῖᾷ {ο {ἶοαπι, μας {0 15 πτθίθη, απά ας πιαςί 

Ίϊς Αποϊπισοα εαῇθο, παπά τδο γοπι {ο ἆθαᾶ {ο 

ήτα ἆαγ, απά τδρεπίβησθ απᾶ τοιϊβείοπ οἳ βἶπς 41 
Ώ9 ρτοασλθᾶ 1η Ἠἱ5 Ώβπιθ 81ΟΊΠσ α]] παίΊοῦ5, Ὦθ- 
ρἰηπῖαρ Έοπι /θγπβαίθπῃ. ἁπᾶ 76 αἲθ πἼέηθἜδες 48 
οἱ 65ο {μ]ησ5. Απάᾶ Ῥο]ο]ᾶ, 1 5οπά ο ῥρτοτη- 49 
16ο οἱ πι Ῥαΐιθγ προπ τοι; Ὀας οοπῆητθ 76 1η 
ἴμο ΟΙἱγ, ΠΠ το ατθ ο]οῦ]θᾶ σπἰδ Ῥουαι {οι οἨ 
Πίσ]ι, κ. 
Απᾶ πο 1εᾷ οι οιί αξ {αΥ 48 {ο Βοίπανγ; 50 

οπά {ης αρ Ἠΐβ Παπᾶε, Ὦο Ὀ]οςκοᾶ παπι. Απά 51 
15 64119 ο ρᾶς5, πγπ]ο Ἡθ πας Ὀ]θδρίηπς {λαπι, Ίιθ 
πας Ῥατιθᾶ {οπι {μοαι, απᾶ οαγτὶ]οά τρ Ιπίο 
Ἀραγνοῃ. Απά {1 ποτεΏὶροᾶ Ἠΐπι, απά τδίανη- 63 
ο (ο ύεναξα]θ ση ογοαί 1οΥ; Απά Ἠθγο σοι” 56 

Απαα]]σ ἵπ ὧιο {οπιρίθ, Ρρταϊείαρ απα Ὀ]θεείας 
οἆ. 



ο | ΗΒ. ἄΟΡΡΕΙ; Ἀσδοβύπκα πο υσκαι 

ἴιό νοῖ] οἳ ἴνο ἐθπιρ]ο: να5 τοπ ἶπ ἔνο πα]ᾶςέ, 
Ὅν 46: Απάᾶ 69518, ουγίπᾳ. πθι α Ἰομᾷ, νοίσο, δαἱᾶ, Έα: 

1ου, Ἰπέο: ἴΥ Ἰαπᾶς 1 οοπιπήζ πι αρίτῖξ; απᾶ 
' ο 4 Παγίπρ βαἱᾶ {ὶς, Ίο' οσρίτοᾶ. Απά πΊον {π6 

ορηίητίοη. 58η π]ιαίῦ ἐοοῖς Ρίασθ, 116: ϱ]οη]ῇοᾶ 
ᾳοἆ, βαγίπσ, Ορτίαϊπ]γ ΕΙ: πας α τ]σ]ίθοιδ 

46 πιαη., 

ἰο ιαί βἰσ]ῦ, ο]ιο]άϊΐπο ιο ἠήπσς Ίο] {οοῖς 
49 Ῥ]ασθ, τοατπθᾶ, βπἠ πο {λοίγ Ὀτεᾶδία. Ῥταό αἲϊ 

μῖ5 αοαπαἰπίαπος, απᾶ ἴπο ποπιθα ππο Ἰαᾶ {ο]- 
Ἰοψυαᾶ Ἰϊπι νοπι 411166, βίοοᾶ. {ων ο, Ῥεπο]ά- 

Ίηπσ 1656 11ἱηρ8. 
50 Απά Ὀθμο]ᾶ, ἐἆργε τυας ἃ πια παπηθᾶ ὁ οβοΡΙι, 
51 α οοιηδε]οχ, α σοοᾷ απᾶ Ἰπδί Ἱπαπ. (16 Ίναά ποῦ 

οοπβεπἰθᾶ {ο {ιοί οουπβεὶ οπᾶ ἀθεᾶ), ἔτοπι «Απὶ-΄ 

ο ππαίἍθα, α οἱ οἳ {1θ ἆαπβ; ὙΨμο πας Ἰήπιβο]έ 
62 αἱδο παϊθηςρ {ου ο Ἰπσᾶοπι οἳ αοᾶ.  Τ]18 

πια πθηῦ ἴο Ῥ]]αΐς, απᾶ -αδἰοᾶ {ον {1ο Ῥοᾶγ ος, 
68 ὤεεας. Απᾶ Ίιο ἐοοῖς Τέ ἄοππ, απᾶ Ὑταρροᾶ: 1{ 

το απ που, απ. Ια1ᾳ 15 ἵπ α 1οπαρ Ίθπνη ἵη {πρ τουῖς, 

δ4 ἵπ ΨΠοἩ πο 9πθ Ἠαά 6ΥοΥ Υεύ Ῥθοηυ Ιαΐά."  Απά 

ἐλαί ἆαγ πνας έλο Ῥτεραταἴίοι, απᾶ {πο βαὈραῦἩ 
ἄτον ο. 

6ὔ Απ {ο ποιηση αἱδο πο λαᾶ οοπιο σηϊ{]ι ΐπα 

Ίγοπα ἀα11166, {ο]]ογίης α{ΐοι, Ρομε]ά {πο ἴοππῦ,. 

56 απᾶ Ἠοπ 5 Ῥοᾶγ πας Ιαίᾶ.΄ Απάᾶ ιο τοίπγη- 
ο, απᾶ Ῥτοραιοᾶ βρίοθ απά οἴπίπιθηί5; απᾶ 
τοβίθᾷ οἩ πο βαὈρα(, ἁοοοτάπο {ο 11ο οοπη- 

πιοπάπιοπῦ, 

ΧΧΙΝ. Νοπ οπ {μο Ἀτδί ἄαγ οἳ ο ποοῖς, 
Υοτγ θατΙγ ἵη πο πιογπῖης, Που 6.116 {ο ἴθ 

ἴοπ1ϐ, Ὀτίησῖπο ο αρίοθς πγ]]ο]ι {μου λαᾶ ρτθρας- 

3 οᾱ, απᾶ 50119 οέδεγς πι επι. Απᾶ μου {οππᾶ 
ὃ ιο 5ίοπθ το]]θᾶ απαγ {τοπι 11 {οπιδ; απᾶ {λαογ 
4 οπίθγοᾶ Ίπ, απᾶ {ουπᾶ πού {6 Ῥοᾶγ οἱ ἆοδαβ.. Απά : 

85 {6γ πνουθ πππο]ι ρογρ]οχοά αΏοτύ {6, Ρο]ιο]ά, 

ἔπο πιθα πἰουά ὮΥ ιαπ ἵπ θμῖηῖης ο]ούλίηρ 
6 Απά α5 ἴ]ι6; πετο αἰγαῖά, απά Ῥοπθά ἄοπη λοὶν 

{οθς ἴο 116 οαν{1, ἴΠμογ 5αϊᾶ ο ποπι, ὮΓ]ιγ 5οοῖς 

6 χο {ο Ηνῖης απιοησ ιο ἆθαᾶ[ Ἠθ ἵ5 πού Ἱστο, 
υπή Παζ τίδθα; ΥΘΠΙΕΠΙΡΟΥ 11ο Ὦθ β6ρο]κθ {ο Τοιι 

Τ π]]θ 11ο πας γοί ἵπ 9166, βαγίπο, ΤΗ9 5οπ οί 

πιαη. πιαβῦ Ῥθ ἀο]ίγογοᾶ πρ {πίο ἐ11θ Ἰαπᾶς οϐ αἶη- 
1]. πιθη, απᾶ Ῥο οταοϊβοᾶ, απᾶ ἴλο τά ἆαγ 

8 τῖεο ασαῖπ. Απά 916Υ τοπιθπιρθγθά Ἠΐ5 πγοτᾶς, 
9 απἆ τοαγηίπς {οσα ἴμθ {οπΏ, 1ου ἰο]ά αἰ] ἴἶουθ 

10 πρ {ο 16 οἶθτοι, απά {ο αἲἰ ο τος. Τί 

πας. Λίαγ: Ἠασᾶρ]οπ η 8 
«λε πιοί[εν. οἳ Γάπῑδ8, αλᾶ- 

(1056, ἀπᾶ. τᾶπ. Το λθ {οπιῦ, οπᾶ -Μἰοορίπς: ἄοπα; 
Απᾶ αἲ] {πο οἵοπάς λαί οαπ1θ τοσθίποτ ᾿ 

ἅαγ αἶπορ, ὐμοςο ἰΠίηρς πουθ ἄοπο. 

μά ολη, παπά Μαν 
6 οἱβος «ο 

ἄνοια, ΥΗΟ. νο]ᾶ -μθβθ: 4ήηρς.. 49: 1116. ἈρόΡέ]ος. 
Απᾶ Ηιοίν ποτᾶς. «αρρθστοεᾷ: 1ο:: λοπι.. (ιβ ἄτπ 149 11” 

ἐα16, ̓ απά «41197. Ὀο]ουοά: ἔῑθπι ποῦ,'Βαε Ῥοΐθς : 

11ο Ώθ]ι]ᾶ οπ]γ 1119 1ΐποπ. ο]οί]ιος Ίσίηρ ἐλόγε, απᾶ: -... 
Ἱο ἄοραγέοᾶ {ο 18. λοπιο, "νοπάσσίης αἳ πι ο 
Πίο Ἠδὰ οοπιθ {ο Ῥ888.᾽ ... 
᾿Απᾶ Ῥεβο]ά, πο οἳ Ελοπί θτΘ: βοϊπα- ο. 18 -. 

β.11 ἆαγ- {ο α΄ ν]ασο παπιθᾶ Ἠπιαίς, «ίος -.. 
ος αἰχίφ {πχ]οπας {γοπι Ζογηφη]θπι, Άπα ἨιοΥ 14 τη Ἡ 
πθγθ ἠα]κίπς γι -θαοῖ ομον οοποθγαΐηρ ο... 
ἤιοςο ἠήπσβ ίση πα Ἡαρροποᾶ.  Απᾶ {6 σαπιὸ 16. -- 
{ο ραβ6, φηῖ]ο ιο πθυθ ἠα]]απρ. απᾶ τοηδοπίηο --- - 
ιοσθίμαεν, ᾖ]αῦ. ἆθδι5. Ἰήπηβο]{: ἆγθιγ Ἠθα.. απά 
ποπί πι 1λοπι, Ῥαΐ ἐνοῖς 6ος πόστο ]ο]ᾶ, κο 16. 
Ενα 1Π6Υ ἄῑᾶ πού Ίκποπ. Ἠΐπι.  Απά ο ραἷά {ο 1Π. 
«μοι, Ἠπαῦ πγοτᾶς αγὸ Ἠιοβθ. πο] ΥΟ α16 οκ- 
ομαπρῖπρ πι θαοἩ οὐμοτ, α5᾽76 γα, απᾶ αἲς 
βαά ᾖ- Απᾶ 116 οπ6. ἠαπιθά. Οἴδορας, αΏθγοιίπα, 18 
βαἱᾷ ἴο Ἰάπι, Ὠοςέ οι οπ]γ Βο]οιτα ὁπ Ίθταφα- 

Ίθπι, ἀπά. Ιποπθβδύ ποῦ 16 {πϊησς. πη]]ο]. πατο 
ο0Π1Θ {ο Ρραᾶβ6 {λποιθ, ἵπ οσο ἄαγρτ Απᾶ Ἱο 19 
φαίά {ο Έποπι, Ἡμαί ἐλίπσς 3: Απά {]ιοΥ εαίᾶ ο 
Ἠΐπα, ΤἩο56 οοποθγηΊπς ὧ.οβᾳς οἳ Ναζατοί], πιο 

πας α Ῥτορλθί παϊσλέγ ἴπ ᾿ἀθεᾶ ᾽απᾶ γγοτὰ Ῥοδίουο . 
ἄά απά αἲἱ ὧνο ΡθορΙο: απᾶ οι ο οἹ]θε 90 
Ρτϊοςίς απᾶ ους τα]θις ἄο]ϊγοιοᾶ Ἠπι πρ {ο ὓο. - 
οοπάςπιπθᾶ {ο ἄθανιι, απᾶ οτποἰβεᾶ Πϊπι, . Ῥαὲ 91. - 
πο Ἰιορθά ναί {5 πνας Ἠθ; πΠο ἴψαβ {ο τοᾶθαπι ρ 
1βταο]: Ῥαπᾶ Ῥοβίάθς αἲΙ Μῖς, {ο-ᾶαγ ἶ6 ιο ήν 

Ῥαὴ {ανίλοτ- 99 

1076, 89Ι46 ἩΟΠΙΘΏ ΟΓ οἱ» οΟΠΙΡΆΠΥ αδἑοπίσ]οᾶ 
πβ, πιο ποτο θατ]γ αἱ {πο ᾖοπιθ; απά πού Ππᾶ- 98 
ἵπο Πΐ5 Ῥοᾶγ, 6 οαπιθ, βα7ίπβ, ἐλαί {που Ἰιαᾶ 
Άἶδο 86οη α τϊδίοι οἱ απσθἶδ, π]ο. βαἱᾶ (λαῦ. ]ιθ 
πας αἱγο. Απάᾶ βοπιθ οἳ ἴλοσο πηζ] ας, πεπίέ το 24 ' 

Βιο {οπιῦ, απᾶ {οιπᾶ ἅ 6ΥοΏ 48 {16 ποπιοι Ἠπά 
βθίά;' Ὀπύ Επι {Που εάν πού. Απάᾶ Ίο βαῖᾶ {ο 96 

Βίοι, Ο ἐοπσ]λήέ]θμς, απά 5]οπ. οϐ Ἰθατί {ο Ὀε- 

Ἠανο αἱ π]ῖοι ο Ῥτορ]θί Ἰανο- 5ροζοη | 
Μπςί πού {1ο Αποϊηώἒᾶ αΏες ᾖθεο μπας, απά 96 
ου{θΥ Ἰπίο 5 ρου Απᾶ Ῥοσϊηπῖης {γοπι Μο-.21 
565, οπά ἔτοπι αἲ {18 ρτορμθίδ, θ οχρ]αϊποᾶ {ο 

8 ϱΥ ποηᾶρείης ση Ἰήπιδο]ς” 

ν Μετα, « Ῥαῦ σι αἲὶ θες ” 



Πππ αοξΡΕΙ, Αοσοβμρίνςα 10 τ0κϐῇ. 18 

Ώιαπι ἵη αἩ. {ο βοπϊρίατθς {16 {Ππσθ 60ποθΘΥΗ- 
28 ἵηρ Ἰήπιβειί, Απά {Πεγ ἆτειπ πθατ {16 γί]ασε 

πηϊίλοτ {που ποτο ροΐἱηρ, απᾶ Ἡθ πιβάθο 88 
29 ὉιοισἩ Ἡθ πας σοΐπο {αγίμεγ. Απά {16γ Ργ68δ- 

εᾶ Πϊπι, εαγίπς, Ἑθπιαῖη σι ας, {ο ἵς 16 {10- 
πατᾷς ετοηίπσ, απ {πθ ἆαγ Ἠαί]ι ἀθο]ίποά., Απά 

80 Ἡρ πεοπέ ἵπ {ο αβίᾶς π]δ] ἐἶπσπι. Απά {ΐδ ϱαπιθ 

{ο Ῥα55, 88 ο τεο]πθᾷ αἱ {αβίε γι ἴλοπι, ηθ 

{οοῖς ο Ὀτεκᾶ, απᾶ Ὀιθμπεά, απᾶ Ῥτοῖκο 1ὲ, απᾶ 

81 ρατο ἅ {ο ἴλθπι. Απάα {λαῖν 67ος ποτο οροπεᾶ, 
απᾶ Όπου Κτθυγ ήπα; απά πθ ἀἰδαρρθατεά {τοιι 

92 ὠηθτ. Απᾶ 11ε6γ εαῖᾶ ἰο οαοῖι οὔμον, ιά ποῦ 
ους Ἠθατί Όση γη η Ἡδ, πἩ]]θ Ίιο πας ἰα]κίπς 

«ἴο πδ οἩ 16 παγ, απᾶ π]ϊ]ο Ίο πας ορθπίπσ ἴο 
8 τς 0ο εοπρίατθς Απᾶ 11ο τοξο αρ ἰμαί 

β4Πι6 Ἠοιτ, απά τοίαγποᾶ {ο σεταραίθπι, απᾶ 

{οππᾶ ᾖἶιο εἰετοι ραζιοτοᾶ {οσαίμθτ, απᾶ ἴ]οδθ 
84 πο πετο πΙ(Ἡ {λθπι, εαγίπο, Τῆς Τιοτά Ἰαῦ]ι 1η- 

3δ ἀθοά τδοι, απᾶ Ἠδίῃ αρρθατοᾶ {ο ΒΙπποη. Απά 
Ώι6γ ἀθο]ατθᾶ π]αί ᾖαά ἑαίοη ρἶαοο οἩ ἴμθ Γ7, 
απᾶ Ίοῖὶ ο Ώθοβππο Κποπα {ο ἴπθπι ᾖπ ἴπ9 
Ῥγεα]είπρ οἱ ἴπο Ῥτεαᾶ. 

ὃδ ἍΑπά π]ηῖθ 116 πετο ἰε]ήπο {λος {λ]πσα, 
ἆοθας Ιήπιςδ]{ δἰοοᾶ 1π πο πηᾶςί οἱ {πθια, απᾶ 

δΊ εαϊἩ {ο ΊΊιθπι, Ῥθασθ ὃε {ο γοι. ῬΒπό 6ιογ ποιο 
ἐυτῖΠεά -απᾶ αξηὶσ]ιίθᾶ, απᾶ ἐποισπέ ἴλαί Ἴιου 

88 βαν α αρ]. Απά Ἡθ δαἱᾶ ἴο δα, ΊΤΗσ ατθ 
Υθ θᾳ1{αἰεᾶ, απά ὪὝἩγ ἆο τοαβοπῖησς τῖδθ η Τους 

89 Ἱθασιςῖ Βδθ πι Παπᾶς απᾶ παγ {θοί, ἴῑιαί 16 15 1 

. ϱ) “πε ]οας” 

πιγβο]{; {εοἱ πιο αμᾶ 5θθ; {οὔ ἃ αρὶγί Ἱαϊμ πο 
Βεε]ι απἆ ῬοηθΒ, 45 Υοθ Ρεγοεῖνθ πῃθ Ἰμνθ. Απᾶ 40 
βασῖης 5, πρ 5Ποποἆ ἴἶεπι Ἠΐ8 Παπᾶς απά Πῖς 
{θ6ί. Απᾶ π]η]ο {ου τοῦ Ῥε]ιετεᾶ πού {οτ Ίο, 4ἱ 
απᾶ πετο ποπᾶθτίηᾳ, Ἡθ εαἰᾶ {ο ἴπεπῃ, Πατο 7ε 
8Η Πῖης {ο δα” Απᾶ Πιθγ σατο ]πι α ρῖεορ 44 
οἳ α. Ῥτοῖ]εά δι, απᾶ 8οπιθ Ποπεσ-οοῦὈ. Απά 48 
19 ἐοο]ς ἐλεσε, απᾶ αἲθ Ὀθίοτθ ἴ]θπι. 

Αγά 1ο εα]ᾷ {ο έμαπι, Τῃ656 αγο ἴἶνθ πγοτᾶς 44- 

πᾖηῖοι 1 6ροΚκθ {ο οι, π]]θ Τ πας εί πι τοι, 
ἐπαί αἱ {ίησα πιαξὲ Ῥο {α1β]εά π]λ]οῖ 4τθ 
πχ] ίεη Ἰη 116 1. οἳ ήοβθς, απά {16 ρτορ]οίς, 
απᾶ ἴμο Ῥεα]πι5, οοἠοσγπϊπρ πιο. Τῃθη Ἡθ ορεη- 46 
ο ποαῖν πι]πᾶς {ο ππᾶθιδίαπᾶ ἴπο βοτ]ρίατθς, απᾶ 46 
φαἱά {ο ἔἶοπι, ενας {6 15 πτί(ίες, απᾶ μας πιασί 

έλα Αποϊζηιοᾶ εαᾶθι, απᾶ 1186 {γοπι ἴπθ ἄεβᾶ ἐ]ο 

Ἠηγά ἄαγ, απᾶ τθρεπίαπςθ απᾶ γθπβεῖοη οὗ αἶπς 4 
Ῥ6 ρτθασλθά ἵω Ἠϊ5 παπιθ 4Π1οΆς α1] Πβ{ΙΟἨΕ, Ὀθ- 
βϊηπίαρ οπι «/δυπβα]ο. Απά τθ αγθ πίθπθασες 48 
οἱ ἴΊερο {Πΐπρς. Απά Ῥε]ο]ά, Ι 5επά {ο ρτοπι- 49 
Ἰ6ο οὗ πιγ Εαἴῃθυ προη γοι; Ὀπί οοπῖππε σθ {π 
{ο Ο1ήΨ, ΠΠ γο ατα ο]ούιοᾶ πΙ Ῥοπου ἤγοπι 0η 
161, κα. 
Απᾶ 19 Ἰθᾷ ἔπεπι οπίῦ α8 [αν ας {ο Βοΐπαπγ ; 50 

απᾶ Π(ήπρ αρ 16 Παπᾶς, Πο Ῥ]οξερᾶ ἐποπι. Απά δἱ 
16 6811 ο ρα85, ση]]ε 6 πας Ῥ]οβείης {Ίθπη, ης 
πας Ῥατίοᾶ ἴτοπι (παπι, απᾶ οαγιὶθά τρ Ιηίο 
Ἀθατοηῃ, Απᾶ {πο ποτεΏϊρεᾶ Πτα, απᾶ τοίατη- 69 
εά {ο σετηδαίθαι π{ζΕ οεθαῦ 107; απά Ἠθγο οοι- ὄδ 

Μπαα]Ιγ ἵῃπ 6 ἴθπιρ]θ, Ῥταϊεῖης απά Ῥ]οδαίης 
ἀοᾶ, 
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